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Spoor Tata Steel is
geen speelplaats

velsen-Noord - De leerlingen 
uit groep vijf van basisschool De 
Triangel uit Velsen-Noord woon-
den vorige week bij Tata Steel de 
remdemonstratie bij van een met 
rollen staal geladen trein. Met 
veel belangstelling zagen ze op 
station Velserbosch hoe de trein 
kwam aanrijden en vol in de an-
kers ging. Om vervolgens verder 
dan ze hadden gedacht pas tot 
stilstand te komen. De remproef 
vormt het startsein van de jaar-
lijkse campagne van Tata Steel 
om kinderen bewust te maken 
van de gevaren van spelen rond 
de spoorlijn door hun dorp. 
,,Met eigen ogen zien hoe lang 

een zware, met staal beladen 
trein erover doet om tot stilstand 
te komen is een ervaring die kin-
deren lang bijblijft”, stelt Ferdi-
nand Karlas, manager railver-
voer bij Tata Steel in IJmuiden. 
,,En dat is precies de bedoeling. 
Een praktijkvoorbeeld zorgt dat 
de boodschap van onze veilig-
heidscampagne goed beklijft”, 
aldus Karlas. Na afloop van de 
remproef maakten de 49 kinde-
ren nog een rit met een oude 
stoomtrein over het terrein van 
Tata Steel.
Over het zogenaamde Gilden-
spoor rijden dagelijks treinen 
van en naar het staalbedrijf. Een 

trein met rollen staal van zo’n 
25.000 kilo per stuk staat niet zo-
maar stil. Die heeft een relatief 
lange remweg. Tata Steel ziet het 
als haar verantwoordelijkheid 
om, in samenwerking met De 
Triangel en het regionale politie-
korps, kinderen op een aanspre-
kende manier ervan te doordrin-
gen dat je niet rond het spoor 
moet spelen. Naast de remde-
monstratie krijgen de kinde-
ren begin november een speci-
ale les van een machinist van Ta-
ta Steel en een politieagent. De 
campagne wordt afgesloten met 
een tekenwedstrijd. (foto: Vin-
cent Bloothoofd)

Man valt in liftschacht
IJmuiden - Een man is dins-
dag aan het begin van de 
middag ernstig gewond ge-
raakt bij een val in een lift-
schacht. Het slachtoffer viel 
in een nieuwbouwcomplex 
aan de Wijk aan Zeeërweg 
zo’n zeven meter naar bene-
den.

Diverse hulpdiensten, waaronder 
het traumateam uit Amsterdam, 
kwamen naar IJmuiden om as-
sistentie te verlenen. Nadat het 
slachtoffer was gestabiliseerd is 
hij naar de ambulance gebracht 
en onder politiebegeleiding naar 
het VU Ziekenhuis in Amster-
dam vervoerd. Een trauma-arts 
is met de ambulance meegere-
den. Het is nog onduidelijk hoe 
ernstig het letsel van het slacht-
offer is. (foto: Michel van Ber-
gen)

Gewonde na afbreken 
balkonleuning 

Driehuis - Vrijdagochtend is 
een persoon gewond geraakt na 
een val van de eerste etage van 
een balkon aan De Genestet-
laan in Driehuis. Het slachtoffer 
stond rond 11.00 uur op het bal-
kon toen de balkonleuning afbrak. 
Het slachtoffer viel daardoor naar 
beneden. Gezien de ernst van het 

ongeval werd, behalve diverse am-
bulances, ook het traumateam uit 
Amsterdam opgeroepen. Ambu-
lancepersoneel heeft het slacht-
offer ter plaatse gestabiliseerd 
waarna deze met spoed naar het 
ziekenhuis is overgebracht. Het is 
nog onduidelijk hoe ernstig het 
letsel van het slachtoffer is.  
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Local Shopping IJmuiden
Plan om lokaal winkelen 
aantrekkelijker te maken
Velsen - Local Shopping IJmui-
den, een nieuw concept om lo-
kaal winkelen aantrekkelijker 
te maken, is goed ontvangen 
door winkeliers in het centrum 
van IJmuiden. Op de informa-
tiebijeenkomst in het Tata Steel 
Stadion kwamen vorige week 
ruim 60 ondernemers af. Local 
Shopping IJmuiden gaat op 1 
januari 2014 van start.

Het concept is bedacht door het 
nieuwe bestuur van Stadscentrum 
IJmuiden, dat vanaf deze winter 
onder voorzitterschap staat van ju-
welier Luuk Ris. Hij neemt het stok-
je over van Piet Schouten. Andere 
nieuwkomers in het bestuur zijn 
Martine van Baekel, Nol Swier, Ubo 
Kok en Patrick van Keulen. Marcel 
Smit van het gelijknamige accoun-
tantsbureu blijft penningmees-
ter. Na een paar avonden brain-
stormen ontstond een even simpel 
als doeltreffend idee: iedereen die 
iets koopt bij één van de aange-

sloten winkeliers ontvangt een lot 
waarmee men iedere maand kans 
maakt op mooie prijzen van gese-
lecteerde partners. Op het lot moet 
een slagzin worden ingevuld. 
Onder de tot nu toe geselecteer-
de partners van Local Shopping 
IJmuiden zijn Restaurant Augusta, 
Albert Heijn, Restaurant IJmond 
en Restaurant de Meerplaats. ,,We 
willen het geld graag binnen de 
plaats houden, dus dat geldt ook 
voor de uitgaven die wij doen voor 
prijzen’’, aldus Ris. Ook de huis-
stijl en website zijn gecreeërd door 
lokale ondernemers: Ten Media, 
Friso Huizinga Communicatie en 
Ed Geels Fotografie. De website 
gaat medio december online.
Vooralsnog zijn alleen leden van 
Stadscentrum IJmuiden uitgeno-
digd om mee te doen aan Local 
Shopping IJmuiden, maar het be-
stuur verwacht dat andere win-
kelgebieden in IJmuiden, zoals de 
Kennemerlaan, snel zullen aanha-
ken.

Beauty en Wellness-
centrum is weer open

Velsen-Zuid - Het Beauty en 
Wellnesscentrum in het mooi ge-
legen Fletcher hotels is weer ge-
opend. Deze schoonheidssalon 
is gevestigd in het Fletcher Hotel 
in Spaarnwoude, vlakbij Boerde-
rij Zorgvrij. 
Het centrum beschikt onder meer 
over een verwarmd zwembad, 
Turks bad en een Finse- en in-
fraroodsauna om heerlijk te ont-
spannen of sportief bezig te zijn. 
In dit Beauty en Wellnesscentrum 
staan de goed opgeleide schoon-
heidsspecialistes garant voor fij-
ne behandelingen tegen een 
messcherpe prijs. Kies voor een 
behandeling van een half uur, of 
een uur, een hot stone massage, 
of een gezichtsmassage. Bel voor 
het kennismakingsaanbod en in-
formeer naar alle mogelijkheden. 
Ook op het gebied van afslanken 
kunt u hier goed terecht.  Door 
een combinatie van bewegen in 
heerlijk warm zwemwater en een 

dieet kunt u flink afvallen. In het 
zwembad zijn diverse activitei-
ten mogelijk, zoals aquarobics of 
zwemmen onder begeleiding. 
Bezoekers van het Beauty en 
Wellnesscentrum kunnen een ar-
rangement naar wens boeken. 
Men kan dus zelf kiezen voor een 
leuke combinatie van gezichtsbe-
handeling of lichaams-massage 
met sauna. Of kies voor een leuke 
duobehandeling met je partner 
of een vriendin. Omdat er twee 
schoonheidsspecialistes zijn kun 
je gezellig samen een heerlijke 
behandeling ondergaan. 
Waar je ook voor kiest bij het 
Beauty en Wellnesscentrum, de 
fijne ontspannen sfeer en het ge-
voel van luxe zijn gegarandeerd.
Bel voor meer informatie of re-
serveringen naar 023-7370305 of 
06-41555203. 
U vindt het centrum aan Oost-
broekerweg 17, 1981 LR Velsen-
Zuid.

Zonnige jubileumeditie 
Witteveen.com Golfdag
Velsen - De tiende Witte-
veen.com Golfdag heeft hoc-
keyclub Strawberries uit Drie-
huis 300 nieuwe hockeyballen 
opgeleverd. Het andere goe-
de doel, de Koninklijke Neder-
landse Redding Maatschappij, 
ontving een cheque ter waar-
de van 1.725 euro. De jaarlijk-
se golfdag vond vrijdag onder 
fantastische weersomstandig-
heden plaats op de Openbare 
Golfbaan Spaarnwoude in Vel-
sen-Zuid.
,,We selecteren ieder jaar een 
goed doel omdat wij vinden 
dat een dagje golfen best meer 
mag zijn dan een netwerkmo-
ment voor de deelnemers’, al-
dus Rick Paardekooper van 
Witteveen.com. ‘Dit jaar heb-
ben we voor twee goede doe-
len gekozen omdat het onze 
tiende golfdag is. We hoefden 
daar niet lang over na te den-
ken, want zowel Strawberries 
als de KNRM dragen wij een 
warm hart toe.’’
De deelnemers aan 9- of 
18-holeswedstrijd kwamen on-
derweg hockeyinternational 
Wouter Jolie tegen. De cen-
trale verdediger van Oranje en 
HC Bloemendaal stond klaar 
om het met een hockeystick op 
te nemen tegen de enigszins 
verraste deelnemers. Bij winst 
van Jolie won Strawberries 

een doos hockeyballen. Aan 
het einde van de dag stond 
de teller op 300 stuks. Voor-
zitter Friso Huizinga: ,,We zijn 
hier erg blij mee. Je kunt als 
hockeyclub nooit genoeg bal-
len hebben. De aanschaf ervan 
drukt flink op onze begroting, 
geld dat we nu uit kunnen ge-
ven aan de jeugdopleiding.’’ De 
hockeyballen waren aangebo-
den door eventpartner Kyoce-
ra Document Solutions, tevens 
sponsor van de Hockey World 
Cup 2014 in Den Haag.
Tijdens de prijsuitreiking van de 
Witteveen.com Golfdag werd 
een veiling gehouden waarvan 
de opbrengst ten goede kwam 
aan de KNRM. Een door Wou-
ter Jolie gesigneerde hockey-
stick, vaartocht door Amster-
damse grachten en VIP-tic-
kets voor de Hockey Word Cup 
2014 leverden samen een be-
drag van 1.725 euro op. 
De Witteveen.com Golfdag 
wordt jaarlijks georganiseerd 
voor relaties van de kantoorin-
richter uit Velserbroek. Dit jaar 
bestond het deelnemersveld uit 
bijna 100 personen. De hole-
in-one prijs, een volledig elek-
trische Renault Twizy van auto-
mobielbedrijf Velserbeek, ging 
er niet uit. Foto’s zijn de vinden 
op de Facebook-pagina van 
Witteveen.com.

Kippen- en konijnen-
show voor jong en oud
Velsen-Zuid - Zaterdag 5 en 
zondag 6 oktober organiseert 
kleindiervereniging SV Zuid-
Kennemerland de altijd druk 
bezochte Kennemerlandshow. 
De kleindiershow met zo’n 130 
dieren is op Informatieboerderij 
Zorgvrij in Spaarnwoude.
Fokkers laten hun mooiste die-
ren zien aan het publiek. Voor 
de kinderen is er een tombo-
la met leuke prijzen en er zijn 
weer knuffelkuikens en konij-
nen. 
De oudere kinderen kunnen 

tegen een kleine vergoeding 
een konijn of kip figuurzagen. 
Alle dieren worden daags voor 
de show gekeurd door een er-
kende keurmeester. Tijdens de 
show kunnen bezoekers zien 
welke dieren in de prijzen zijn 
gevallen.
De officiële opening van de 
show is zaterdag 5 oktober 
om 10.30 uur. De kleindier-
show is op zaterdag en zondag 
van 10.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.sv-zuidkennemerland.nl 
of bel 023-5241402.
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Zebra werkt met 
elektronische urenpas
IJmuiden - De uitzendkrach-
ten bij Zebra krijgen hun eigen 
Zebra-pas. Deze pas maakt het 
mogelijk elektronisch de ge-
werkte uren te registreren. Dit 
maakt het eenvoudiger om de 
administratie te voeren. 
Op de foto ontvangen de eer-
ste Zebra medewerkers bij Ber-
tus Dekker hun pas en krijgen 
uitleg van Renske van Driel en 
Edwin Schilling van Zebra hoe 

hier mee om te gaan. Bedrij-
ven krijgen hierdoor betere in-
formatie over de gewerkte uren 
maar ook op welke werkplek 
deze zijn gemaakt. 
Directeur Henk Brandjes geeft 
hiermee aan te begrijpen dat 
de markt aan het veranderen 
is. Meedenken en met oplos-
singen komen wordt net zo be-
langrijk als scherpe tarieven en 
service.

Velserbroek - Zondag 6 oktober 
wordt van 09.00 tot 15.00 uur een 
gezellige rommelmarkt georga-
niseerd in het Polderhuis aan het 
Vestingplein 58 (achter het win-
kelcentrum). Op de vele kramen 
worden weer allerlei spulletjes 
aangeboden zoals kleding, kinder-
speelgoed, aardewerk en nog veel 
meer. Er is voldoende, gratis, par-
keergelegenheid. De kantine is tij-
dens de rommelmarkt geopend. 
Toegang 2 euro, kinderen t/m 6 
jaar gratis. Voor kraamverhuur: 
023-5374218 of 06-13213704.

Rommelmarkt

Rabobank Velsen en Omstreken
Dromen, durven, doen!
Velsen - In maart van dit jaar 
was de offi ciële opening van 
het adviescentrum van Rabo-
bank Velsen en Omstreken aan 
de Zadelmakerstraat in Velser-
broek. Diverse sprekers, zan-
gers en inspirators deelden die 
week hun visie en dromen met 
klanten, leden en andere geïn-
teresseerden. Honderden klan-
ten en inwoners uit de regio be-
zochten het nieuwe adviescen-
trum. En dit alles stond in het 
teken van het thema Dromen, 
durven, doen!
,,Als coöperatieve bank geloven 
wij sterk in het realiseren van 
dromen’’, aldus directievoorzit-
ter Mathijs Smit. ,,Eén van on-
ze eigen dromen, ons duurza-
me adviescentrum, hebben wij 
kunnen realiseren. Wij hebben 
hier onder andere een werk-
café waar klanten, leden, me-
dewerkers en inwoners elkaar 
kunnen ontmoeten en samen 
kunnen werken. Want samen 
bereik je meer en komt de re-
alisatie van dromen dichter-
bij. Om ook anderen een kans 
te geven hun dromen te reali-
seren hebben we begin dit jaar 
een viertal betrokkenen ge-
vraagd om hun dromen voor de 
regio in te dienen. De betrokke-
nen zijn de medewerkers, de le-
denraad, de Raad van Commis-
sarissen en de gemeente. Deze 
dromen worden goed bewaard 
in ons dromenkunstwerk en we 
zijn achter de schermen bezig 
deze dromen te realiseren.’’
De droom van de medewer-
kers was het redden van de Ru-

ine van Brederode. Deze droom 
is ingediend door medewerker 
Bertus van den Bos. Hij heeft 
op 1 oktober 2013 zijn laat-
ste werkdag bij Rabobank Vel-
sen en Omstreken gehad. Na 
47 jaar trouwe dienst nam Ber-
tus afscheid van de bank en 
gaat hij genieten van een wel-
verdiend pensioen. ,,We zijn blij 
dat zijn droom nog voor zijn 
vertrek in vervulling is gegaan. 
De directie en medewerkers 
van Rabobank Velsen en Om-
streken danken Bertus van den 
Bos voor zijn inzet en wensen 
hem alle goeds voor de toe-
komst!’’
De 730 jaar oude ruïne wordt 
momenteel beheerd door Di-
mitri Arpad van Stichting Heer-
lijkheid Brederode. Hij heeft 
een mooi aanbod aan cultu-
rele activiteiten georganiseerd 
voor diverse doelgroepen, zo-
dat geïnteresseerden op een 
originele manier een kijkje kun-
nen nemen bij de ruïne. Op 
zondag 6 oktober organiseert 
de stichting zelfs een specia-
le dag voor leden van de Ra-
bobank. Leden van Rabobank 
Velsen en Omstreken zijn van-
af 10.00 uur welkom bij de ruï-
ne. Van 11.30 tot 13.00 uur is er 
een koffi econcert. Lachan Irish 
& Scottish Folk Duo zal samen 
met Dichtersgroep De Nieuwe 
Egelantier een optreden verzor-
gen. De rondleidingen vinden 
plaats van 13.00 uur tot 17.00 
uur. Meer informatie vindt u bij 
de ledenaanbiedingen op www.
rabobank.nl/velsen.

WMO Velsen 
scoort 7+

Velsen – De Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning (WMO) wordt 
in 2015 uitgebreid met de nieuwe 
Jeugdwet, de AWBZ begeleiding 
en persoonlijke verzorging. De 
Participatiewet is bovendien een 
belangrijke verandering, die bete-
kent dat iedereen zou moeten bij-
dragen zodat iedereen kan mee-
doen. Van hulpvragers wordt zelf 
ook een bijdrage verwacht: net-
werken, hulp vragen aan anderen 
en eventueel weer een ander hel-
pen met vrijwilligerswerk. Omdat 
de gemeente Velsen haar beleid 
wil afstemmen op informatie van 
burgers is de Benchmark WMO 
uitgevoerd onder 100 gemeenten, 
waaronder Velsen. Er is onderzoek 
gedaan naar de prestaties van de 
gemeente op negen beleidsgebie-
den. Gemeenten moeten zich hou-
den aan de kaders van het Minis-
terie van VWS, daarbinnen kan 
een gemeente haar eigen beleid 
afstemmen op de behoeften en 
samenstelling van de bevolking. 
Het nieuwe WMO-beleid staat 
sterk in het teken van de komende 
ontwikkelingen, zoals de decen-
tralisaties en de kanteling. Een van 
de redenen voor decentralisatie 
van de overheid naar gemeenten 
is het gegeven dat gemeenten be-
ter lokaal maatwerk zouden kun-
nen leveren. De prestaties van de 
gemeente Velsen zijn onder meer 
bepaald door cijfermateriaal over 
2012, aangeleverd door de ge-
meente, en cliënttevredenheids-
onderzoeken van voorjaar 2013. 
Het Benchmark rapport 2013 is 
gericht op beleids- en maatschap-
pelijke participatie (met 61% iets 
onder gemiddeld); leefbaarheid 
en sociale samenhang (met 74% 
iets boven gemiddeld); jeugd (met 
79% boven gemiddeld); toegang 
en oplossingen voor WMO-on-
dersteuning (67% iets onder ge-
middeld); mantelzorg; vrijwilligers-
werk (met 74% bovengemiddeld); 
wonen (met 57% gemiddeld), zorg 
en toegankelijkheid (67% ruim bo-
ven gemiddeld); en tenslotte op-
vang van daklozen, verslaafden en 
slachtoffers van huiselijk geweld 
(76% iets boven gemiddeld). Uit 
het totale plaatje blijkt een iets bo-
vengemiddelde score op het ge-
bied van WMO, 71 procent. Per 
beleidsveld kunnen conclusies 
worden getrokken over het pres-
teren van de gemeente, zodat het 
beleid kan worden aangepast.

Maak kennis met ruitersport:
Open dag Schimmelkroft

Heemskerk - Aanstaande za-
terdag organiseert ruitersport-
centrum De Schimmelkroft een 
open dag. Voor inwoners uit de 
regio vormt dit de ideale gele-
genheid om kennis te maken 
met de ruitersport. Het publiek 
krijgt tijdens de open dag een in-
druk van de activiteiten op een 
ruitersportcentrum, zowel in de 
rijbaan als op stal. Er zijn leuke 
demonstraties en er is volop ge-
legenheid om vragen te stellen. 
Natuurlijk kunnen bezoekers ook 
zelf paardrijden.
De Schimmelkroft is aangeslo-
ten bij brancheorganisatie FNRS. 
Bedrijven die hierbij zijn aange-

sloten onderscheiden zich door 
goede opleidingsmogelijkhe-
den voor jong en oud. De FNRS 
stelt het belang van plezierig en 
verantwoord paardrijden voorop 
en kent sterren toe aan de rui-
tersportcentra. Zo weet de klant 
wat hij of zij kan verwachten. 
Aan De Schimmelkroft vijf ster-
ren zijn toegekend. 
Bezoekers van de open dag kun-
nen profi teren van een speciale 
actie: twee lessen voor de prijs 
van één. Of kies voor een korting 
van 2,50 euro voor een les van 
Paard & Fit, de nieuwste activiteit 
van De Schimmelkroft. De focus 
hierbij ligt op de gezondheid en 
fi theid van ruiter en paard, het-
geen uiteindelijk een positief ef-
fect heeft op het welzijn van de 
paarden tijdens het rijden.
Verder wordt tijdens de open dag 
uitleg gegeven over het omgaan 
met pony’s in de stal, alsmede 
het verzorgen en opzadelen er-
van. Ook wordt een demonstra-
tieles van Stichting In Het Za-
del gegeven. Deze stichting richt 
zich op kinderen en volwassenen 
met een beperking. Iedereen is 
zaterdag van harte welkom aan 
de Kerkweg 221b (sportboule-
vard) in Heemskerk tussen 10.30 
en 15.30 uur. 
Kijk voor het complete pro-
gramma van de open dag op 
www.schimmelkroft.nl.

Velsenaren zijn 
vaker zware drinkers

Regio – Elke vier jaar houdt GGD 
onderzoek naar de gezondheid 
van de inwoners van Kennemer-
land. Er is nu onderzoek gedaan 
naar de gezondheid van volwas-
senen (vanaf 19 jaar). 15.000 in-
woners van Kennemerland heb-
ben de vragenlijsten over hun 
gezondheid en leefstijl ingevuld. 
Ondanks het feit dat bijna de 
helft van de Kennemerlanders te 
zwaar is, 32 procent onvoldoen-
de beweegt, 23 procent rook en 
9 procent overmatig drinkt, voe-
len zij zich gezonder dan veel 
landgenoten.
Voor het eerst konden de resul-
taten van het gezondheidson-
derzoek worden vergeleken met 
die in andere regio’s en het lan-
delijk resultaat. De resultaten 
geven voldoende aanknopings-
punten om met een preventieve 
aanpak de leefstijl van de inwo-
ners te verbeteren. Er is ook ge-
keken naar sociaal welbevinden. 
In Velsen vindt 20% van de inwo-
ners zijn gezondheid matig tot 
slecht, 32% ervaart in lichte ma-
te psychische klachten en 4% in 
ernstige mate. Verder heeft 15% 
één of meer beperkingen in be-
wegen, horen of zien. In vergelij-
king met heel Nederland (24%) 
ervaren minder inwoners in Vel-
sen hun gezondheid als ma-
tig tot slecht. Psychische klach-

ten komen ook minder vaak voor 
dan in heel Nederland (40%). Dit 
geldt vooral voor volwassenen, 
bij ouderen is er geen verschil. 
In Velsen heeft 37% matig over-
gewicht, 14% heeft ernstig over-
gewicht en 32% beweegt onvol-
doende. Velsen telt 23% rokers, 
10% drinkt overmatig alcohol 
en 11% is een zware drinker. In 
vergelijking met heel Nederland 
(8%) drinken inwoners in Velsen 
iets vaker overmatig alcohol. Dit 
geldt vooral voor volwassenen. 
In Velsen is 30% in lichte ma-
te eenzaam, 6% in ernstige ma-
te, 16% geeft mantelzorg en 13% 
van deze mantelzorgers voelt 
zich zwaar belast. In Velsen was 
8% ooit slachtoffer van huise-
lijk geweld en 1% van de Velse-
naren was in het afgelopen jaar 
slachtoffer. In vergelijking met 
heel Nederland (39%) zijn min-
der Velsenaren eenzaam (35%). 
Dit betreft vooral volwassenen, 
bij ouderen is er geen verschil. 
Verder geven meer inwoners in 
Velsen mantelzorg dan landelijk 
(12%). Dit geldt zowel voor vol-
wassenen als ouderen. In Velsen 
heeft 23% moeite om rond te ko-
men van het huishoudinkomen. 
Dit verschilt niet met het gemid-
delde in Nederland (23%). Ruim 
2300 Velsenaren hebben meege-
daan aan het onderzoek. 
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Vrijdag 
4 oktober

Open huis Israël Producten, 
Zeeuwstraat 12 in Velsen-Noord. 
Van 10.30 tot 18.00 uur en na te-
lefonische afspraak via 0251-
228286 of 06-27307722.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-
ber een speciale tentoonstelling: 
‘Van Pantserfort tot Forteiland, 
125 jaar Forteiland IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leu-
ke voorstelling voor kinderen en 
vaste tentoonstelling voor alle 
leeftijden.
‘Down Under’ op dierendag. 
Voor kinderen vanaf 4 jaar in 
de Bibliotheek Velsen IJmuiden. 
Van 14.00 tot 15.00 uur. Deelna-
me 5,-. Zie ook www.bibliotheek-
velsen.nl.
Winnares Dutch Harp Com-
petition Armandine Carbuccia 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.

Zaterdag 
5 oktober

Officiële opening expositie SC 
Telstar 50 jaar in de Centrale Bi-
bliotheek Velsen in IJmuiden.
Boeken- en rommelmarkt 
en geschenkenveiling op het 
Kerkplein in Driehuis. Aanvang 
09.00 uur.
Grote bazaar in de Rank, Kon. 
Wilhelminakade IJmuiden. Van 
10.00 tot 18.00 uur.
Kippen- en konijnenshow 
bij Kleindiervereniging SV Zuid 
Kennemerland op Informatie-
boerderij Zorgvrij in Spaarnwou-
de. Van 10.00 tot 17.00 uur.
Open dag bij ruitersportcen-
trum De Schimmelkroft, Kerk-
weg 221b in Heemskerk. Van 
10.30 tot 15.30 uur.
Open huis Israël Producten, 
Zeeuwstraat 12 in Velsen-Noord. 
Van 10.30 tot 18.00 uur en na te-
lefonische afspraak via 0251-
228286 of 06-27307722.
Quatre-Mains Salon in het 
Kunstencentrum Velsen. Van 
12.00 tot 14.00 uur. Zie ook www.
kunstencentrumvelsen.nl.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-
ber een speciale tentoonstelling: 
‘Van Pantserfort tot Forteiland, 
125 jaar Forteiland IJmuiden’.
Kledingbeurs bij de Parnassi-
aschool, Terrasweg Santpoort-
Noord. Van 14.00 tot 17.30 uur.

Tentoonstelling werk van Chris-
tine en Frits Bangert in pARTer-
re, Raadhuis voor Kunst, Toren-
straat in Velsen-Zuid. Geopend 
van 14.00 tot 17.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Première The Dutch Eagles. Aan-
vang 20.15 uur.
Optreden de Rebellies in de 
Zeewegbar, Zeeweg IJmuiden. 
Aanvang 21.00 uur.
Zanger Matt Jackson in Café 
‘t Centrum Kennemerlaan IJmui-
den. Aanvang 20.15 uur.

Zondag
6 oktober

Rommelmarkt in het Polder-
huis, Vestingplein 58 Velser-
broek. Van 09.00 tot 15.00 uur. 
Kippen- en konijnenshow 
bij Kleindiervereniging SV Zuid 
Kennemerland op Informatie-
boerderij Zorgvrij in Spaarnwou-
de. Van 10.00 tot 17.00 uur.
Publieksdag Forteiland. Ver-
trek vanaf de Kop van de Haven 
om 10.45, 12.45, en 15.00 uur. Te-
rugvaart om 13.00, 15.15 of 17.15 
uur, U mag en kunt altijd langer 
blijven op het Forteiland.
Laatste koffieconcert van het 
zomerseizoen in de Ruïne van 
Brederode in Santpoort-Noord. 
Van 11.30 tot 13.00 uur. Toegang 
tot de ruïne bedraagt 3 euro vol-
wassenen, 1,50 kinderen.
Dubbelconcert Felison Brass 
en Brother-4-Tune in de Lau-
rentiuskerk, Fidelishof in IJmui-
den. Aanvang 12.00 uur. Toe-
gang gratis.
Open dag Kuba Moskee, Plane-
tenweg IJmuiden. Van 12.00 tot 
17.00 uur.
Open dag bij Dierenambulan-
ce Kennemerland van 12.00 tot 
16.00 uur aan de Klein Houtweg 
35 in Heemskerk.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-
ber een speciale tentoonstelling: 
‘Van Pantserfort tot Forteiland, 
125 jaar Forteiland IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leu-
ke voorstelling voor kinderen en 
vaste tentoonstelling voor alle 
leeftijden.
Velser Bockbier Proeverij ge-
organiseerd door Slijterij Wijn-
huis Zeewijck en Grand Café 
Kruiten. De proeverij wordt ge-
houden bij Grand Café Kruiten in 
IJmuiden. De proeverij begint om 
14.00 uur. 
Zomerconcert René Slot (te-
nor) en Joost Lacuelle (piano) in 
het kerkje Stompe Toren, Kerk-
weg 26 Spaarnwoude. Aanvang 
14.00 uur.

Verhaallezing: ‘Ook een con-
trolefreak?’ in St. Raphaëlkerk-
je, Popellaan 1 Bloemendaal. Van 
14.00 tot 16.00 uur.
CD-presentatie Het Gau-
di Kwartet in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk. 
Stadsschouwburg Velsen: Ca-
fé REX met Rachel Louise. Aan-
vang 16.00 uur. Toegang gratis. 
Officiële opening tentoonstel-
ling werk van Christine en Frits 
Bangert om 16.00 uur in pARTer-
re, Raadhuis voor Kunst, Toren-
straat in Velsen-Zuid. Geopend 
van 14.00 tot 17.00 uur. Tentoon-
stelling duurt tot en met 3 no-
vember
Vesperviering in de Engelmun-
duskerk in Driehuis. Aanvang 
19.15 uur.

Maandag 
7 oktober

‘Week van de Opvoeding’ tot 
en met 13 oktober. Zie ook www.
cjgijmond.nl.
Ruilbeurs voor legpuzzels in 
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijk-
plein 260. Van 10.00 tot 11.00 
uur.
Postzegelavond bij Postzegel 
Vereniging IJmuiden. In één van 
de zalen van de Adelbertuskerk, 
Sparrenstraat 46 IJmuiden. Aan-
vang circa 19.45 uur.

Dinsdag
8 oktober

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Informatieve middag voor do-
nateurs en belangtellenden Bijna 
Thuis Huis in de Laurentiuskerk, 
Fidelishof 30 IJmuiden. Aanvang 
14.00 uur.
Open dag bij Lashuis Hapro-
tech aan de Rooswijkweg 200 
in Velsen-Noord. Van 14.00 tot 
21.00 uur.
Lezing ‘Grimmiger dan Grimm’ 
door Anneke Alders in ‘t Bre-
derode Huys, Bloemendaalse-
straatweg 201 in Velsen-Zuid. 
Van 20.00 tot 22.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Op-
treden van de originele leden 
The Dubliners. Aanvang 20.15 
uur.

Woensdag
9 oktober

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-
ber een speciale tentoonstelling: 
‘Van Pantserfort tot Forteiland, 
125 jaar Forteiland IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leu-
ke voorstelling voor kinderen en 
vaste tentoonstelling voor alle 
leeftijden.
Kunstlab: schilder je eigen 
griezellicht. Voor kinderen van-
af 7 jaar. Centrale Bibliotheek, 
Dudokplein IJmuiden. Van 14.00 
tot 16.00 uur. Deelname gratis. 
Zie www.bibliotheekvelsen.nl.
Open huis Israël Productenin 

het gebouw van de Vrije Evange-
lische Gemeente, Van Riemsdij-
klaan 1 Beverwijk. Van 14.30 tot 
18.00 uur en na telefonische af-
spraak via 0251-228286 of 06-
27307722.
Kook- en eetgroep voor nabe-
staanden bij Inloophuis Kenne-
merland. Van 17.00 tot 20.00 uur.
Workshop Context-Naasten 
van 19.30 tot 21.00 uur in de 
Centrale Bibliotheek Velsen, Du-
dokplein IJmuiden. Inschrijven 
via de balie, telefonisch, 0255-
525353 of www.bibliotheekvel-
sen.nl.
Jamsessie bij Café De Halve 
Maan aan de Hagelingerweg 36 
in Santpoort-Noord. Van 20.00 
tot 23.00 uur. Toegang gratis.

Donderdag 
10 oktober

Voetspecialist bij Leemans 
Schoenen, Lange Nieuwstraat 
468 in IJmuiden. 
Ondernemerscafé in Oma’s 
Kamer, Café Middeloo in Drie-
huis. Inloop 20.00, café begint 
om 20.30 uur.
Lezing CIG - Veerkracht bij 
kinderen bevorderen in Bibli-
otheek Velserbroek. Van 19.30 
tot 21.00 uur. Deelname gratis. 
Inschrijven via www.cjactivitei-
ten.nl.
Stadsschouwburg Velsen: 
Première Velsense muziekheld 
Egon Kracht. Aanvang 20.15 uur.

Driehuis - Zaterdag 5 oktober 
vindt de jaarlijkse geschenken-
veiling plaats. Het is een evene-
ment dat uit meerdere deelactivi-
teiten bestaat. Om 09.00 uur is de 
opening van de boeken- en rom-
melmarkt. De echte speurneus is 
al vroeg op het kerkplein aanwe-
zig, en slaat zijn slag om de meest 
waardevolle spullen voor een 
prikkie op de kop te tikken. Op 
dit tijdstip is al een verse bak kof-
fie met een plak cake te verkrij-
gen. In de tuin staan er kraam-
pjes voor verkoop van bloembol-
len en bloemen. De bloemen zien 
er al fleurig uit en kunnen direct 
de woonkamer in. De bloembol-
len dienen voor december in de 
grond of pot gepland te worden, 
rond april staat dit dan in bloei. 
De middenstand uit Driehuis, 
Santpoort, Velserbroek en IJmui-
den schenkt goederen (nieuwe 
spullen) die door de veilingmees-
ter per opbod worden verkocht. 
Deze geschenkenveiling start om 
11.30 uur en vindt plaats in de 
parochiezaal. Bij de voorberei-
ding en op de dag zelf zijn meer 
dan 30 vrijwilligers bezig om al-
les in goede banen te leiden. Ie-
dereen is van harte welkom. De 
opbrengst van alle activiteiten 
komt volledig ten goede aan het 
onderhoud van de St. Engelmun-
duskerk. De kerk gelegen aan de 
Driehuizerkerkweg bepaalt al ja-
ren het gezicht van het dorp Drie-
huis, laat dit nog lang zo blijven. 

Boeken- en 
rommelmarkt

Driehuis - Zondag 6 oktober 
verzorgt de Engelmundus Can-
torij om 19.15 uur een Vespervie-
ring in de Engelmunduskerk. De 
samenkomst zal ongeveer drie 
kwartier duren, waarin gebed, 
zang en orgelspel een medita-
tieve weldaad zijn in de hecti-
sche wereld waarin wij leven. Tij-
dens de viering worden werken 
gezongen en gespeeld van Willi-
am Byard, Richard Ayleward, Dr. 
Stainer, Thomas Tallis en Huub 
Oosterhuis. Voorganger is pas-
tor E Wigchert. De Engelmundus 
Cantorij Driehuis staat onder lei-
ding van dirigent/organist Joop 
Heeremans. Iedereen is van har-
te uitgenodigd.

Vesperviering

Velsen - De gemeente Vel-
sen kent een regeling voor 
vergoeding van schoolkosten. 
Het gaat hierbij om de rege-
ling tegemoetkoming indirecte 
schoolkosten. Deze bijzonde-
re bijstandsvoorziening is spe-
ciaal bedoeld voor ouders met 
een laag inkomen, die kinde-
ren tot 18 jaar op het voortge-
zet onderwijs hebben. Indirec-
te schoolkosten zijn kosten die 
gemaakt worden voor allerlei 
bijkomende uitgaven naast de 
onderwijsbijdrage en school-
kosten zoals het boekengeld. 
Te denken valt aan schoolac-
tiviteiten (bijvoorbeeld school-
reisje of werkweek) en bijko-
mende kosten zoals een boe-
kentas, materiaal of een fiets. 
Er geldt een maximale vergoe-
ding van 270 euro per school-
jaar. Kosten moeten worden 
aan getoond. Het is dus ver-
standig om de betalingsbewij-
zen te bewaren. Aanvragen kan 
via het formulier bijzondere bij-
stand voor indirecte school-
kosten. De Formulierenbrigade 
Velsen kan kijken of iemand in 
aanmerking komt en biedt on-
dersteuning bij het aanvragen. 
Verder kijken zij naar waar men 
mogelijk nog meer recht op 
heeft. De Formulierenbrigade 
is bereikbaar op werkdagen via 
088-8876900 en formulieren-
brigadevelsen@socius-md.nl. 
De Formulierenbrigade Velsen 
is gevestigd in gebouw Water-
staete, Dokweg 27a.

Formulieren-
brigade
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Droog en zonnig weekend
September is qua temperatuur-
beeld normaal verlopen, maar 
het was een te natte maand 
met op veel plaatsen veel meer 
dan honderd millimeter neer-
slag. Debet aan die neerslag-
rijke maand was, zoals zo vaak, 
het relatief warme water van 
vooral de Noordzee. 
De afgelopen weken was het 
weer droogte wat de klok slaat 
Op donderdag en/of vrijdag be-
reikt een eerste regenzone ech-
ter onze contreien. Tegelijkertijd 
wordt voor de storing uit met 
een meer zuidelijke wind vrij 
warme lucht meegenomen van-
uit Frankrijk.
Met wat geluk kan het kwik dan 
in de IJmond nog even oplopen 
tot bijna 20 graden. Dat is in ie-
der geval meer dan de afgelo-
pen dagen toen de soms strak-
ke oostenwind het zelfs wat 
schraal deed aanvoelen. De ge-
voelstemperatuur kwam in de 
ochtenden veelal niet veel ho-
ger uit dan een schamele 10 
graden. 
In het weekend herstelt het 
weer zich alweer door toedoen 

van een nieuw hogedrukge-
bied vanuit het zuidwesten. De 
wind wordt zuidwest of west en 
met 16 graden en wat zon is het 
weer prima toeven.
Nog steeds is een overgang 
naar een ruig en herfstach-
tig weerbeeld niet voor de hand 
liggend. Ook volgende week 
blijven de hogedrukgebieden 
vooralsnog zo goed als weers-
bepalend in het gebied van 
Noordwest-Nederland. Toch 
breiden de oceanische lage-
drukgebieden zich ook gelei-
delijk iets uit naar het oosten, 
maar ze blijven voorlopig op af-
stand.
Eind oktober 2003 en in 1975 
(13 oktober) viel trouwens de 
eerste sneeuw in Nederland.  
Dit jaar geen winterse tafereel-
tjes in de wijnmaand, of het zou 
in de allerlaatste fase van okto-
ber moeten zijn.

Meer weerinfo via www.weer-
primeur.nl
 
de IJmondiale weerman 
0900-1234554

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

De Rozenbeek opent 
haar nieuwe school
Velserbroek - Vrijdag 20 sep-
tember heeft basisschool De Ro-
zenbeek een groot feest gevierd.  
Tijdens de zomervakantie heeft 
de Rozenbeek aan de binnen-
kant een metamorfose onder-
gaan. De school heeft een licht  
en kleurrijk interieur gekregen. 
Zeker een feestje waard!
Daarom werd het schoolplein 
van de school die vrijdag om-
getoverd tot een grote speel-
tuin, was er binnen een heuse 
markt met zelfgemaakte kunst-
stukken, een spookhuis en een 
beauty salon. Maar eerst kwam 
de wethouder van onderwijs om 
het officiële gedeelte voor haar 
rekening te nemen. Samen met 
de oudste en de jongste leerling 
knipte ze het lint door en konden 
de festiviteiten van start gaan. En 
dat lukte.

De kinderen sprongen op het 
springkussen, kregen een 
prachtige tattoo of nagels, aten 
een heerlijke hotdog of beproef-
den hun geluk bij de leven-
de fruitmachine.  Maar natuur-
lijk lieten de kinderen eerst hun 
talenten zien op het open podi-
um. Ieder optreden kon rekenen 
op het enthousiasme en applaus 
van de vele omstanders. Hierna 
werd het muziekgedeelte over-
genomen door een live band, 
die de ouders die onder het ge-
not van koffie met appeltaart of 
een hamburger met cola op hun 
kroost stonden te wachten, ver-
maakte.
De loterij sloot het spektakel af 
met als klap op de vuurpijl de 
verloting van een spacescooter! 
Een zeer geslaagd feest voor een 
zeer geslaagde metamorfose. 

Schutters VZOS 
Nederlands kampioen

Santpoort-Noord - De bes-
te Nederlandse schutters met 
de traditionele houten boog ko-
men uit Santpoort! Het team 
van handboogschietvereniging 
VZOS is Nederlands kampioen 
geworden. Het team bestaat uit 
Maarten en Judith Porsch en 
Ernie Breuer. In het individuele 
klassement is Ernie Breuer eer-
ste geworden en Judith Porsch 
tweede.
De handboogsport staat volop 
in de belangstelling. Het aan-
tal aanmeldingen bij VZOS is zo 
groot dat er in september met 
twee lesgroepen is begonnen. 
Met name onder jongeren van 
de middelbare school leeftijd is 
een toenemende interesse in de 
boogsport. Gedurende het hele 

jaar zijn er lesgroepen. Zie ook 
www.hbsvzos.nl.
Veel van de nieuwe aanmeldin-
gen kwamen vanuit de Dorps-
feest Santpoort deze zomer. Op 
de gratis workshop zijn zeker 
honderd gasten een poging ko-
men wagen om het doel te ra-
ken. 
Tijdens de jaarmarkt heeft de 
vereniging veel informatie gege-
ven en tijdens het demonstratie-
schieten konden voorbijgangers 
zelf komen schieten. De wed-
strijd voor de beste amateur-
schutter, die tijdens het dorps-
feest werd gehouden, is glans-
rijk gewonnen door een jeug-
dige belangstellende die maar 
liefst drie keer een tien schoot 
en nu gestart is in de lesgroep.

Ruiterbewijs op manege 
Kennemergaarde

Santpoort-Noord - Als ruiter 
kan het geregeld voorkomen dat 
je de weg opgaat. Dan is het al-
tijd goed om een ruiterbewijs te 
hebben. Verplicht is het niet, maar 
wel verstandig. Tijdens de lessen 
voorafgaand aan het ruiterbewijs 
leer je om als ruiter en paard bui-
ten de manege te rijden, waar-
bij je allerlei situaties tegenkomt, 
denk aan toeterende auto’s, blaf-
fende honden, wandelaars met 
bijvoorbeeld een paraplu, of kin-
deren die de hoek om komen ren-
nen. Bij manege Kennemergaarde 
was het ook afgelopen weekend 
een spannende dag voor de rui-
ters en hun paarden. Het groepje 
deelnemers begon zondag eerst 
met het theorie-examen. Hierna 
was het praktijkgedeelte aan de 
beurt. In een grote buitenbaan 
wordt gekeken hoe de ruiter con-
trole behoudt over het paard, bij-
voorbeeld wanneer een enkele 
ruiter en paard van de groep weg 
rijdt. Of wanneer ze tussen twee 
obstakels door moeten stappen. 
Na het praktijkgedeelte op het 
buitenterrein van de manege, 
gingen de ruiters en hun paarden 

van het manegeterrein af om bui-
ten de manege hun ervaring ver-
der te vertonen, en werden ze ge-
toetst op hun ervaring in het ver-
keer, waarbij gekeken werd naar 
bijvoorbeeld hoe zij omgaan met 
de borden in het verkeer, hoe 
schatten zij situaties in het ver-
keer in. Kortom, een welgevulde 
middag met een spannend randje 
voor de kandidaten.

Laatste koffie-
concert van dit 
zomerseizoen
Santpoort-Noord - Zondag 
6 oktober van 11.30 tot 13.00 
uur  is in de Ruïne van Brede-
rode het laatste koffieconcert 
van dit zeer geslaagde zomer-
seizoen. De muziek wordt ver-
zorgd door het Folkduo Lachlan 
dat bestaat uit Marlies Janssens 
en Wesley Hollander. Zij bren-
gen Ierse en Schotse folkmuziek 
met zang,, gitaren, bouzouki, tin 
whistles, bodhran, en stampkist. 
Daarnaast speelt Lachlan ook 
eigen werk. Hun repertoir kan 
getypeerd worden als een mix 
van romantische, mythologi-
sche en keltisch-geïnspireerde 
muziek gebaseerd op de folk-
traditie. Zie ook www.Lachlan.
nl. Tussen de diverse muziek-
optredens door zullen Mariëtte 
van Wamel, Nicoloescha Knie-
ze, Riet van Schie, Else Dudink, 
Nico Kreuk en Gerard Castri-
cum, dichters van de Haarlemse 
dichterskring De Nieuwe Eglan-
tier, voordragen uit eigen werk. 
De entree tot de Ruïne bedraagt 
3 euro volwassenen en 1,50 eu-
ro kinderen. Na afloop van het 
concert is er de inmiddels tradi-
tionele hoed ten bate van de op-
tredende artiesten. 

Grote bazaar 
in de Rank

IJmuiden - Op de eerste zater-
dag in oktober wordt de jaarlijkse 
bazaar gehouden in de Rank, het 
verenigingsgebouw van de Nieu-
we Kerk in IJmuiden-West. Ie-
dereen is zaterdag 5 oktober van 
10.00 tot 18.00 uur van harte wel-
kom. Bij de kraampjes van de ver-
enigingen kunt u allerhande waar 
vinden, van bloemstukjes tot ge-
breide sokken, van kaarten tot 
gebak, alles is natuurlijk met de 
hand gemaakt en bereid. Voor de 
inwendige mens zal ook weer rij-
kelijk gezorgd worden in de vorm 
van vers gebakken vis, patat fri-
tes en koffie/thee en andere ge-
weldige versnaperingen. Naast al-
le kunstnijverheid is er zoals al-
tijd het Rad van Avontuur met vele 
grote en kleine prijzen. Vanaf 11.00 
uur. zal het Rad weer gaan draai-
en. Er zijn ook kleinere verlotingen 
waaronder een boodschappen-
mand, diner voor twee en er is een 
geluksboom. Het kan niet op! Voor 
de kinderen is er een grabbelton 
en schminken. Rond 17.00 uur is 
de trekking van de grote verloting 
door notaris E. Ros. De prijzen van 
de grote verloting mogen er zeker 
zijn. Wat dacht u van een weekend 
weg, een robotstofzuiger, een ta-
blet, een pannenset en een dolby-
surroundsystem. Het is altijd een 
zaterdag vol gezelligheid, ontmoe-
ting en een drukte van belang. De 
opbrengst is dit jaar bestemd voor 
het vervangen van de façade van 
de Rank, deze was hoognodig aan 
vervanging toe. 
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Colofon

Peuterspeelzaalleidsters 
in de startblokken
Op alle 11 peuterspeelzalen van 
Stichting Welzijn Velsen wordt 
VVE gegeven (vroeg- en voor-
schoolse educatie). Dit is een 
programma voor kinderen met 
(risico op) een taalachterstand. 
Voor VVE gebruiken de peu-
terspeelzalen in Velsen de me-
thode ‘Startblokken van Basis-
ontwikkeling’. Dit is een peda-
gogisch werkplan om de ont-
wikkeling van de peuters opti-
maal te stimuleren. In septem-
ber 2013 hebben weer  10 peu-
terspeelzaalleidsters de basis-
cursus Startblokken afgesloten. 
Hiermee beheersen alle leidsters 
de basisvaardigheden behoren-
de bij Startblokken. In ‘Start-
blokken van Basisontwikkeling’ 
wordt gewerkt met thema’s die 
voor een peuter interessant zijn. 
Het sluit aan bij wat de meeste 

jonge kinderen zelf willen: ‘groot 
zijn’, meedoen aan de wereld om 

zich heen en natuurlijk veel leren 
en nieuwsgierig blijven.

De Dwarsligger - In Buurtcen-
trum de Dwarsligger in Zee- en 
Duinwijk is op de dinsdagmid-
dag Het Praathuis weer begon-
nen. Het is voor iedereen die 
zijn/haar Nederlandse spreek-
vaardigheid wil verbeteren. Sa-
men met de vrijwilligers, en met 
elkaar, kunt u praten over de da-
gelijkse dingen. Dat kan gaan 
over ervaringen op straat op 
school of inburgeringscursus, 
over werk (zoeken), gewoonten, 
gebruiken en regels in Neder-
land, enz. Het Praathuis is er elke 
dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur 
in Buurtcentrum de Dwarsligger. 
U bent van harte welkom. Meer 
weten? Bel 0255-512725.

Het Praathuis

De Mel-Watervliet - Op woens-
dagochtend van 9.15 tot 10.15 en 
van 10.30 tot 11.30 uur werken 
senioren zich in het zweet tijdens 
seniorenfit in Wijkcentrum de 
Mel-Watervliet. Zij nemen deel 
aan de cursus van 35 lessen, om 
lekker in beweging te blijven. Se-
niorenfit is goed voor de condi-
tie en houdt u langer fit. De les-
sen zijn aangepast aan de leef-
tijd van de deelnemers, waarbin-
nen eenieder ook op zijn/haar 
eigen niveau werkt. De kosten 
voor de cursus bedragen 75 eu-
ro, inschrijven en/of even kijken 
kan bij Wijkcentrum de Mel-Wa-
tervliet. Meer weten? Bel 0251-
226445.

Seniorenfit

Welzijn Velserbroek - Yoga  
verbetert de gezondheid en li-
chaamshouding en verlaagt het 
gevoel van stress. U gaat zich 
meer ontspannen voelen en dat 
draagt bij aan uw gezondheid. 
Deze Yoga-lessen worden gege-
ven in Het Polderhuis u kunt zich 
opgeven bij Welzijn Velserbroek, 
De Hofstede of via www.welzijn-
velsen.nl De lessen worden ge-
geven op dinsdag van 13.00 tot 
14.00 uur. De kosten zijn 116 eu-
ro voor 35 lessen. Voor lessen 
die al gegeven zijn hoeft u niet 
te betalen deze worden verre-
kend. Ook willen wij proberen 
Yogalessen te realiseren in Sant-
poort-Noord in het Terras. Meer 
weten? Bel 023-5388830

Yoga

De Spil - Al minstens 15 jaar komt 
er elke donderdagavond een ge-
zellige club mannen bijeen in 
Buurtcentrum de Spil om te bil-
jarten in club-competitieverband. 
Daarbij worden een hapje en een 
drankje uiteraard niet vergeten. Er 
zijn nog een aantal plaatsen. Bent 
u geïnteresseerd om zich bij de-
ze club aan te sluiten, dan hoeft u 
zich niet aan te melden. Kom ge-
woon eens langs op donderdag-
avond tussen 18.30 en 22.00 uur. 
Kosten 7,50 euro per maand. Meer 
weten? Bel 0255-510186.

Biljartclub

De Mel-Watervliet - Zaterdag 
12 oktober van 10.00 tot 14.00 
uur is Wijkcentrum de Mel-Wa-
tervliet geopend voor een gezel-
lige fancy fair. De fancy fair is be-
doeld om geld in te zamelen voor 
het project Opkikkertjes en an-
dere wijkgerichte projecten. De-
ze dag is voor jong en oud, met 
een kramenmarkt met zelfge-
maakte artikelen, het rad van for-
tuin, de rommelhoek, een crea-
tieve activiteit, buurtbemiddeling 
en nog veel meer. Tevens kunnen 
bezoekers informatie vragen over 
activiteiten van het wijkcentrum. 
Meer weten? Bel 0251-226445.

Fancy Fair

De Dwarsligger - In deze lessen 
Jazz-dance voor kids krijgen de 
leerlingen een ruim aanbod van 
stijlen, zoals street-dance, video-
dance, freestyle-jazz, hiphop, vo-
gue, show/musical en jazz-dance. 
De kosten zijn 77 euro voor 25 les-
sen. De les bestaat onder andere 
uit een inleiding, stretch-oefenin-
gen, techniek- en grondoefenin-
gen, dans- en coördinatie-oefe-
ningen en een danscombinatie. 
Van 11.00 tot 11.50 uur voor 5 t/m 
7 jaar en van 12.00 tot 12.50 uur 
voor 8 t/m 10 jaar. Meer weten? 
Bel 0255-512725, of via www.wel-
zijnvelsen.nl. Bij Wijkcentrum de 
Mel/Watervliet zijn er nu ook Jazz-
dance lessen op woensdagmid-
dag. Start op woensdag 30 okto-
ber 1ste groep 6 t/m 8 jaar  14.15-
15.15 uur en de 2de  groep 9 t/m 
12 jaar 15.20-16.20 uur. De kosten 
zijn 68 euro voor 22 lessen.

Jazz Dance 

De Brulboei - Buurthuis de Brul-
boei start de maandelijkse Filma-
vonden voor vrouwen op woens-
dag 9 oktober. Welke film dan ge-
draaid zal worden is nu nog niet 
bekend. U kunt vanaf een week 
van tevoren bellen naar De Brul-
boei om meer te horen of u komt 
en laat u verrassen! De film begint 
om 20.00 uur en een kaartje à 2,50 
euro is verkrijgbaar aan de zaal. 
Meer weten? Bel 0255-510652.

Filmavond

Informatiemarkt
‘Prettig ouder worden 

in Velserbroek’
Welzijn Velserbroek - Ouder 
worden we vanzelf, bij voorkeur 
zo fit en actief mogelijk. Op za-
terdag 12 oktober van 11.00 tot 
15.00 uur is er een gezellige in-
formatiemarkt in de bibliotheek 
van Velserbroek. 
Op de gratis toegankelijke markt 
vindt u een uiteenlopend aan-
bod. 
Wonen Plus, De Hofstede, SenZ 
en ViVa! Zorggroep, Senior Va-

kantie Plan, Buurtzorg en De 
Zonnebloem zijn van de partij. 
Verder zijn er optredens van koor 
FF Anders, de lokale line-dance-
groep en schilderclub De Ves-
te. Kijk voor een volledig over-
zicht op www.bibliotheekvelsen.
nl. Stichting Welzijn Velserbroek 
en Bibliotheek Velsen heten u 
van harte welkom: prettig ouder 
worden doe je samen! Meer we-
ten? Bel 023-5388830. 

Naar Spoorwegmuseum
De Mel-Watervliet - Dinsdag 
22 oktober in de herfstvakan-
tie kunnen spoorwegliefheb-
bers van alle leeftijden samen op 
stap. Wijkcentrum de Mel-Wa-
tervliet organiseert dit uitje met 
de bus van Stichting Vrienden 
van Velsen-Noord, deelnemers 
dienen daarom vriend te zijn van 
de stichting. Het Spoorwegmu-

seum is een interactief museum, 
er valt van alles te doen en te be-
leven. Het wijkcentrum verzorgt 
niet de begeleiding, dus kinde-
ren kunnen mee met bijv. hun 
(groot)ouders. Deelnemen kost  
15 euro per persoon, inschrij-
ven kan tijdens kantooruren bij 
Wijkcentrum de Mel-Watervliet. 
Meer weten? Bel: 0251-226445.

Capoeira voor Kids
De Spil - Capoeira is stoer! Het 
is een samenspel bestaande uit 
dans, gevecht, acrobatiek en 
spel. 
Ook muziek en zang zijn een be-
langrijk ingrediënt bij deze veel-
zijdige sport waar respect en 
tolerantie hoog in het vaandel 
staan. En wat helemaal cool is: 
bij de Capoeira-lessen krijg je 

een andere naam!
De lessen worden elke donder-
dagmiddag van 16.00 tot 17.00 
uur in de Spil gegeven door een 
leuke docent. 
De cursus is voor kinderen tus-
sen de 6 en 12 jaar. Een gratis 
proefles meedraaien behoort tot 
de mogelijkheden. Meer weten? 
Bel 0255-510186.

De Dwarsligger - De lessen 
peuter- en kleuterdans be-
staan onder andere uit bewe-
gen en dansen op muziek, het 
aanleren van liedjes, dansex-
pressie, enkele basisvormen 
van klassiek ballet, eenvoudige 
oefeningetjes, zowel staand als 
op de grond en het instuderen 
van een dansje op hedendaag-
se muziek.
Peuter- en kleuterdans is van 
10.00 tot 10.50 uur voor kin-
deren van 3 t/m 4 jaar.  Meer 
weten? Bel:0255-512725, of via 
www.welzijnvelsen.nl

Peuter- en 
kleuterdans

De Spil – Er is een nieuwe ac-
tiviteit in Buurtcentrum de Spil: 
Tekenen, Aquarel & Acryl. U 
kunt zelf één of meerdere on-
derdelen kiezen op deze och-
tenden. 
Iedereen mag meedoen, erva-
ring is niet nodig. Deze creatie-
ve inloop wordt gegeven door 
een enthousiaste vrijwilliger 
met jarenlange ervaring. 
Hij zal u helpen uw technieken 
te ontwikkelen. Materiaal dient 
u zelf mee te nemen. Tekenen, 
Aquarel & Acryl is iedere vrij-
dagochtend van 10.30 tot 12.30 
uur en kost 2,50 euro per keer. 
Opgeven is niet nodig! U kunt 
altijd binnen lopen. Meer we-
ten? Bel 02550-510186

Tekenen, 
Aquarel & 

Acryl
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Acties bij DA Jongejan
IJmuiden - Bij DA Jongejan aan 
Zeewijkplein 115 staat service 
hoog in het vaandel. En niet al-
leen voor de vele ouderen die in 
de omgeving wonen zetten de 
medewerkers van DA Jongejan 
graag een stapje meer.
,,Zo hebben wij onlangs gefly-
erd dat wij een gratis boodschap-
penservice hebben,’’ vertelt Uschi 
Jongejan. ,,Dat deden we toen de 
Planetenweg opgebroken was. 
Maar overigens verlenen wij die 
service altijd aan mensen die 
minder mobiel of ziek zijn. En dat 
geldt ook voor de stomerijser-
vice.’’
Bij DA Jongejan kan men terecht 
voor alle drogisterijproducten, zo-
als schoonheids- en verzorgings-
producten, zelfmedicatiemidde-
len, voedingssupplementen, ma-
ke-up en afslankproducten. Ook 
is er een mooie reeks natuurpro-
ducten van Bountiful die regel-
matig wordt uitgebreid. En ook 
op het gebied van afslanken zijn 
steeds nieuwe producten, zoals 
nu de Slim Pasta, die slechts 12 
kcal per 100 gram bevat en die 
als basis van een smakelijke pas-
ta kan dienen. Dat is nog eens 
lekker afvallen. Daarnaast zijn er 
net zo smakelijke maaltijdvervan-
gers voor elk moment van de dag, 
in de vorm van omeletten, pan-

nenkoeken of andere gerechten.
Een nieuw en bijzonder product  
voor mensen met gewrichtspro-
blemen is Silicium, dat veroude-
ringsprocessen tegengaat. Het 
gaat om een organisch biopro-
duct, dat heel snel wordt opge-
nomen in het lichaam. Binnen 
twee weken zou men al verbete-
ring moeten merken. Voor hulp-
middelen, zoals een rollator, spe-
ciaal bestek of een rolstoel, is een 
catalogus in de winkel in te kij-
ken. Een aantal producten kan op 
zicht worden besteld.
Ook voor jonge mensen heeft DA 
Jongejan leuke acties. Heeft u 
pas een baby gekregen, laat  bin-
nen drie weken het geboorte-
kaartje zien, dan ontvangt u gra-
tis een pak DA newborn luiers. 
Er zijn trouwens ook hele leuke 
kraamcadeaus voor pasgebore-
nen. Naast alle drogisterijproduc-
ten is DA Jongejan ook DHL ser-
vicepunt voor pakketten en kun 
je er je stomerijgoed en zelfs je 
wasgoed brengen.
De feestdagen zijn in aantocht 
en dan wordt het weer extra ge-
zellig in Winkelcentrum Zeewijk. 
Met de speciale versiering en ac-
ties wordt het extra leuk winkelen 
in dit veelzijdige centrum. En ook 
bij DA Jongejan vindt u vele leuke 
cadeaus voor uw geliefden.

IJmuiden - De organisatie van 
In2disco heeft besloten de acht-
ste editie van het feest te annu-
leren. De tegenvallende kaart-
verkoop ligt aan dat besluit ten 
grondslag. In2disco zou op za-
terdag 12 oktober aanstaande  
plaatsvinden in het Thalia Thea-
ter in IJmuiden.
,,Met nog tien verkoopdagen te 
gaan stond de teller op 50 ver-
kochte kaarten”, aldus organisa-
tor Friso Huizinga. ,,Dat is veel te 
ver verwijderd van de gezonde 
financiële basis die nodig is om 
een dergelijk evenement te kun-
nen organiseren. Los daarvan 
heb je gewoon een paar honderd 
bezoekers nodig om te kunnen 
feesten. Het zag er niet naar uit 

dat we dat gingen halen.”
Sinds het voorjaar van 2010 werd 
In2disco zeven keer georgani-
seerd. ,,We kijken terug op een 
geslaagde samenwerking met 
de directie en de medewerkers 
van het Thalia Theater”, zegt Da-
ve van Laar, die het feest samen 
met Huizinga organiseerde. ,,We 
zijn erin geslaagd een aantal 
drukbezochte en sfeervolle fees-
ten neer te zetten, maar blijkbaar 
is de rek eruit. Dat is jammer.”
Tickets voor In2disco #8 kun-
nen uitsluitend worden ingele-
verd bij de voorverkoopadressen 
waar deze zijn gekocht. Met ko-
pers van e-tickets (via Tickets-
cript) neemt de organisatie per 
e-mail contact op.

In2disco geannuleerd

Sax-o-fun én Quatre-
Mains Salon van start
Velsen - Het Kunstencentrum 
Velsen ziet graag dat mensen 
plezier beleven aan het spelen 
van hun instrument in groeps-
verband en vindt het tevens be-
langrijk de interactie tussen ver-
schillende musici aan te moedi-
gen. .Samen spelen met ande-
re musici is niet alleen genieten, 
maar ook erg goed voor de mu-
zikale ontwikkeling. Je leert van 
elkaar door naar elkaar te luiste-
ren en samen te werken aan het 
spelen van een stuk. Vanaf okto-
ber kunnen saxofonisten én pi-
anisten in het Kunstencentrum 
terecht. Dan gaan de repetities 
voor hét saxofoonorkest van de 
regio Sax-o-fun én de Quatre-
Mains Salon van start. Meer in-
formatie en opgeven kan via de 
website www.kunstencentrum-
velsen.nl.
Voor iedereen die saxofoon  
speelt en graag wil samen spe-
len biedt het centrum de moge-
lijkheid om te stralen in hét saxo-
foonorkest in de regio. Saxofoon-
orkest Sax-o-fun is een geweldig 
saxofoonorkest waarin de gehe-
le saxofoonfamilie mee doet, van 
sopranino tot bas-saxofoon. Op 
woensdag 2 oktober om 20.30 
uur is de eerste repetitie in het 
Polderhuis in Velserbroek. Onder 

de bezielende leiding van Ineke 
Wentink wordt er gerepeteerd 
om bij het Nieuwjaarsconcert in 
de schouwburg op de planken te 
staan.
Veel pianisten musiceren al-
tijd alleen, daar is het instru-
ment ook uitermate geschikt 
voor: een pianist is solist en or-
kest tegelijkertijd! Quatre-mains 
(4 handen) spel is een gewel-
dige manier van samenspelen: 
met z’n tweeën achter één pia-
no samen muziek maken. In de 
Quatre-Mains Salon wordt qua-
tre-mains gespeeld door jong en 
oud en op ieder niveau. Na in-
schrijving neemt de docent con-
tact met u op en stuurt u de mu-
ziek op. Geïnteresseerden kun-
nen zich als duo inschrijven, pia-
nisten zonder speelpartner wor-
den gekoppeld aan een ande-
re pianist. Op de Quatre-Mains 
Salondag wordt eerst per duo 
geoefend onder leiding van Paul 
Hoffman, erna wordt er voor el-
kaar voorgespeeld en wordt er 
informeel nagepraat. 
De Quatre-Mains Salons vinden 
plaats in het Kunstencentrum 
Velsen op 5 oktober, 9 novem-
ber, 14 december en 18 januari 
van 12.00 tot 14.00 uur. Zie www.
kunstencentrumvelsen.nl.

Verloren in Velsen voor 
zoekgeraakte spullen
Velsen - Facebook wordt steeds 
meer een bron van informatie 
op vele gebieden. Onlangs is de 
nieuwe Facebook-pagina Ver-
loren in Velsen gestart. Hierop 
kunnen mensen verloren, gevon-
den, vermiste voorwerpen of die-
ren vermelden. Omdat dit een lo-
kale site is, is de kans groot dat 
vermiste spullen worden terug-
bezorgd bij de eigenaar.
Helaas worden er vaak sleutels 
verloren, maar ook knuffels van 
kinderen raken nog wel eens er-
gens kwijt. Ook als je fiets wordt 

gestolen is Verloren in Velsen 
een handige tip. Door zo snel 
mogelijk een berichtje op de Fa-
cebookpagina te zetten bereik je 
veel mensen die kunnen helpen 
uitkijken naar het verloren arti-
kel. Het is dus handig om de lo-
catie en de tijd wanneer u iets 
bent kwijt geraakt, zo precies 
mogelijk te vermelden.
U kunt zich nu aanmelden bij de 
Facebookpagina zodat u ook be-
richten ontvangt als iemand iets 
kwijt is. Hoe groter de groep 
wordt, hoe groter het succes.

Bloemige Schoutenstraat 
IJmuiden - Zondag is de Schou-
tenstraat, onder grote belang-
stelling van de bewoners, in de 
bloemetjes gezet. Aan de lan-
taarnpalen zijn bloembakken 
gevuld met najaarsbloeiers en 
voorjaarsbollen gehangen. Dit 

bewonersinitiatief is beloond 
door de gemeente Velsen. Van 
de bloemen kunnen de bewo-
ners nog jaren plezier hebben. 
Inmiddels hebben de bewoners 
alweer een aantal andere ideeën 
geopperd voor volgend jaar. 

Santpoort-Zuid - Op dinsdag 
8 oktober houdt Anneke Alders 
een lezing over sprookjes met 
de grimmige titel ‘Grimmiger dan 
Grimm’.  Hoe komt het dat we 
Hans en Grietje, Assepoester en 
Doornroosje nog steeds tegenko-
men in de moderne literatuur, film 
en reclame? Wat heeft het volks-
sprookje ons nu nog te zeggen en 
hoe verhoudt deze vorm zich tot 
de eigentijdse bewerkingen, zo-
als de verhalen van Jan Wolkers, 
Rudy Kousbroek en het filmwerk 
van Alex van Warmerdam? An-
neke Alders voelde zich door dit 
onderwerp sterk geïntrigeerd en 
besloot daar onderzoek naar te 
doen in het kader van haar doc-
toraalscriptie ter afronding van de 
studie cultuurwetenschappen. In 
een onderhoudende lezing doet 
zij verslag van dit onderzoek. Het 
verhaal wordt toegelicht met film-
fragmenten en teksten. Een ech-
te aanrader. De lezing wordt ge-
houden van 20.00 tot 22.00 uur in 
‘t Brederode Huys, Bloemendaal-
sestraatweg 201. Toegang 6 eu-
ro. Zie ook www.santpoortsbe-
lang.nl.

Lezing in 
‘t Brederode 

Huys 

IJmuiden - Maandag 7 okto-
ber organiseert Postzegel Ver-
eniging IJmuiden een gezelli-
ge clubavond in één van de za-
len van de Adelbertus Kerk aan 
de Sparrenstraat 46. Vanaf cir-
ca 19.45 uur kan men terecht 
voor alles wat met postzegels 
te maken heeft, dus neem ge-
rust uw postzegel(ruil)boeken 
mee. Iedereen is van harte wel-
kom. Meer informatie via 06-
41804330 (na 18.00 uur).

Postzegelavond

Velsen-Zuid - Van zaterdag 5 
oktober tot en met 3 november is 
bij pARTerre een tentoonstelling 
te zien van het werk van Christi-
ne en haar vader Frits Bangert. 
De opening van de expositie zal 
op zondagmiddag 6 oktober om 
16.00 uur plaats vinden. Christi-
ne is al sinds 1996 bezig met het 
vertolken van de Matthäus Pas-
sion van J. S. Bach. Het afgelo-
pen jaar schilderde zij een se-
rie ‘klankdoeken’: schilderijen 
waarin Bangert de muziek van 
de aria’s abstract vertaalt naar 
vorm, klankkleur en ritme. In de 
expositie Bach in Beeld zijn een 
aantal sculpturen opgenomen 
van Frits Bangert die ook zowel 
beeldhouwer als schilder is. Tij-
dens het weekend van Kunstlijn 
zal de kunstenares aanwezig zijn 
en terplekke klankdoeken schil-
deren. pARTerre exposities, vrij-
dag tot en met zondag van 14.00 
t/m 17.00 uur, Raadhuis voor de 
Kunst, Torenstraat 7.

Tentoonstelling 
in pARTerre
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Negatief onderzoek 
naar R-net in IJmond

Regio – Onlangs zijn de resul-
taten van de verkenning naar R-
netstatus van een aantal bus-
lijnen in de IJmond bekend ge-
maakt. Het ging om het opwaar-
deren van de buslijnen 73, 80 en 
82. In alle gevallen is gebleken 
dat het opwaarderen van de bus-
lijnen niet tot de gewenste toena-
me van passagiers zou leiden. 
TransTec, adviseurs openbaar 
vervoer, voerde de verkenning uit. 
R-net is een openbaar vervoer-
verbinding van vier provincies en 
vier stadsgewesten in de Rand-
stad. Trein, metro, bus en tram 
moeten samen zorgen voor be-
trouwbaar en snel vervoer. Door 
gebruik te maken van onder meer 
speciale busbanen en per uur 
minstens vier keer te rijden, wil 
men het openbaar vervoer zo op-
timaliseren dat meer mensen kie-
zen voor openbaar vervoer en de 
auto laten staan. Onderdeel van 
R-net is de Zuidtangent met een 
snelle busverbinding van Haar-
lem (via Schiphol) naar Amster-
dam Zuidoost en ook de HOV-
verbinding lijn 75 gaat behoren 
tot R-net.
Lijn 73 (van Schalkwijk via Haar-
lem, Velserbroek, Beverwijk en 
Heemskerk naar Uitgeest) gaat 
veelal door dorpskernen en be-
antwoordt daarom niet aan de 
eisen voor snel en betrouwbaar 
vervoer. Bovendien maken veel 
reizigers vaak maar van een deel 
van de route gebruik en zal op-
timalisering van de route niet of 
nauwelijks tot meer reizigers lei-
den terwijl de akosten immens 
zijn. Op deze lijn is ook gekeken 
naar het opwaarderen van een 

deel van de route, van Beverwijk 
naar Haarlem en vice versa. Maar 
omdat hier ook een goede NS-
route ligt brengt ook dit te wei-
nig winst op voor het passagiers-
vervoer.
Lijn 80 rijdt via Zandvoort, Aer-
denhout, Haarlem en Halfweg 
naar de Marnixstraat in Amster-
dam. Ook hier verwacht men te 
weinig groei van passagiers na 
het invoeren van alle aanpassin-
gen die nodig zijn voor upgraden 
naar R-net. Bovendien verwacht 
men concurrentie van de NS van-
wege de opening van het nieuwe 
station Halfweg-Zwanenburg. 
Lijn 82 rijdt van IJmuiden Strand 
via IJmuiden, Velsen-Zuid en 
Amsterdam Westpoort eveneens 
naar de Marnixstraat in Amster-
dam. Ook deze lijn voldoet niet 
aan de R-net eisen. Dat heeft 
veelal te maken met de ‘verspit-
sing’. Passagiers verplaatsen zich 
‘s morgens richting Amsterdam 
en ‘s middags richting IJmuiden, 
terwijl overdag weinig passagiers 
zijn. In het rapport staat dat men 
weinig nieuwe passagiers ver-
wacht als Fast Flying Ferries per 1 
januari 2014 stopt met varen. Het 
gaat te vaak om toeristen of men-
sen die de fiets mee willen ne-
men. Omdat de doorstroming van 
de buslijn momenteel al redelijk 
goed is, verwacht men niet veel 
van nieuwe maatregelen. Wel zou 
het een aanrader zijn om in de 
spitsuren de dienstverlening uit 
te breiden.
Voorlopig zal de IJmond dus niet 
gaan profiteren van snellere ver-
bindingen richting Amsterdam 
dan die er nu al liggen. 

Kaashuis Tromp heeft 
kazen met een verhaal
Regio - Wim Tromp, onze jong-
ste uit het gezin van ach... eh 
8, maakt het een ieder hele-
maal naar zijn zin. Dat zie je al 
als je bij hem binnenstapt. Bij 
Kaashuis Tromp op de Bloe-
mendaalseweg in Bloemendaal 
kunt u uitstekend terecht voor 
een groots assortiment Hol-
landse en buitenlandse kaas, 
vers van het mes.
De inkopers zijn in heel Euro-
pa voordurend op zoek naar 
kazen met een verhaal. Veel-
al ambachtelijk geproduceerd, 
met liefde voor het vak en altijd 
met maar een uitgangspunt: 
lekker! Zoveel soorten, zoveel 
smaken... 
Meer dan 360 soorten kaas, 
aangevuld met een mooi as-

sortiment tapas en olijven.
Wim is van kaas! In zijn den-
ken, in zijn doen, in zijn han-
delen. Wim is fanatiek met zijn 
product bezig. Hij is verzorgd, 
netjes en staat altijd met een 
juist luisterend oor klaar voor 
zijn klanten.
De medewerkers van Kaas-
huis Tromp adviseren u ook 
graag voor een perfecte kaas-
plank. En om deze mooi af te 
sluiten bieden zij u ook nog 
een prachtig assortiment port 
aan van het zeer gekende huis 
Calem. U vindt Kaashuis Tromp 
aan Bloemendaalseweg 22 in 
Bloemendaal. Het telefoon-
nummer is 023-5261418. Kaas-
huis Tromp is zes dagen per 
week open.

Rebellies in de Zeewegbar

IJmuiden - Zaterdag 5 oktober 
treedt Rebellies op in De Zee-
wegbar aan de Zeeweg 149 in 
IJmuiden. De rockers beklimmen 
om ongeveer 21.00 uur het podi-
um van dit bruisende café.
Het aanstekelijke repertoire van 
dit onverwoestbare, sympathie-
ke rocktrio bestaat uit covers uit 
de verre en recente popmuziek-
historie. Tijdens optredens pas-
seren nummers van onder ande-

re Kings of Leon, The Doors, ZZ 
Top, Golden Earring en nog ve-
le anderen. Ook echte oude rock 
and roll classics van Chuck Ber-
ry, The Beatles en Rolling Stones 
worden niet geschuwd.
Rebellies bestaat uit Marco Ot-
ter (gitaar, zang), Joost Wester-
wal (drums) en Bas van Geldorp 
(bass, zang). Zie ook www.rebel-
lies.com of Rebellies pagina op 
facebook.

Vrijmetselarij zet 
weer de deuren open

Velsen-Zuid - De Vrijmetsela-
rij is een eeuwenoud genoot-
schap en een begrip waar bijna 
iedereen weleens van gehoord 
heeft, maar waar menigeen 
vragen bij stelt. Er hangt een 
waas van geheimzinnigheid 
om de Vrijmetselarij, voor een 
groot deel verklaarbaar, maar 
voor een net zo groot deel is 
het een onterechte associatie. 
De Vrijmetselarij wil mensen 
bewuster in het leven laten 
staan, een streven waarin ie-
dereen  zich wel kan herken-
nen. Voor geïnteresseerden or-
ganiseert loge De Hoeksteen 
daarom een avond voor be-
langstellenden.
Vrijmetselarij gaat om geeste-
lijke verdieping. Hierdoor leer 
je jezelf beter kennen, waar je 
wat aan hebt in werk, relatie en 
vriendenkring. Dit alles onder 
het motto ‘verbeter de wereld; 
begin bij jezelf’. De vrijmet-
selaar is een vrijdenker, heeft 
respect voor de mening van de 
ander, zonder zijn eigen me-
ning te verloochenen. De vrij-
metselaar is van mening dat 
het waardevol is om zelfstan-
dig te zoeken naar waarheid en 
doet een beroep op ieders ver-

antwoordelijkheid voor zijn ei-
gen doen en laten. 
Vrijmetselaren geloven, ieder 
op eigen wijze, dat er meer is 
tussen hemel en aarde dat de 
mensheid beweegt. Iedere vrij-
metselaar staat het daarbij ui-
teraard vrij dit naar eigen in-
zicht verder in te vullen. De 
één gelooft in een god, een an-
der in samenhangende natuur-
krachten en de volgende in het 
hogere in zichzelf of in zijn ge-
weten. 
Vrijmetselarij is geen geloof, 
maar de broederschap is wel 
levensbeschouwelijk.
Geïnteresseerd in de vrijmet-
selarij? De deuren van loge 
De Hoeksteen staan maan-
dag 14 oktober open voor de 
‘Avond voor belangstellenden’. 
Om 19.30 uur verwelkomen zij 
u graag met een kopje koffie 
op de Torenstraat 2a. Het zou 
fijn zijn als u vooraf laat weten 
dat u komt. Belt u voor aanmel-
den met: de heer Close,  0251-
657472, de heer Elkerbout, 023-
5260590 of de heer Ten Bokkel, 
0255-533917
Zie ook www.vrijmetselarij.nl/
dehoeksteen en de advertentie 
elders in deze krant.

Informatie-
avond over 

vrijwilligers-
werk

IJmuiden - Op woensdag 16 ok-
tober organiseren Velisena Ad-
vocatuur en Zicht Risico- en Ver-
zekeringsadviseurs uit IJmuiden 
een informatieavond met betrek-
king tot de juridische- en ver-
zekeringstechnische aspecten 
van vrijwilligerswerk. De avond 
wordt gehouden in Bibliotheek 
Velsen, inloop vanaf 19.00 uur. 
De bijeenkomst start om 19.30 
uur en zal tot 21.30 uur duren. 
Er zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar. Aanmelden kan nog 
tot uiterlijk 9 oktober via info@
velisena.nl. Per vereniging/stich-
ting kunnen maximaal twee per-
sonen deelnemen en er is plaats 
voor maximaal 150 personen. De 
toegang is gratis. Zie ook www.
velisena.nl.

Jazz in 
Theeschenkerij
Velsen-Zuid - Zondag 6 ok-
tober kunnen liefhebbers in de 
Theeschenkerij Velserbeek ge-
nieten van het combo Joy4Jazz. 
Het optreden duurt van van 
15.00 tot 17.00 uur.
Joy4Jazz speelt een groot re-
pertoire jazz, funk en latin. De 
vijf bandleden hebben een rui-
me ervaring op feesten, recep-
ties en jazzfestivals, ook in het 
buitenland. De instrumenten 
die zij bespelen zijn saxofoon, 
gitaar, piano, bas en drums, 
aangevuld met zang. Ook het 
poprepertoire wordt niet ge-
schuwd. Een breed aanbod 
voor elk wat wils is de  leidraad 
voor een middag ongecompli-
ceerd genieten van muziek. 
De toegang is gratis en bij 
mooi weer speelt Joy4Jazz bui-
ten! Theeschenkerij Velser-
beek, Velserbeek 3 in Velsen-
Zuid. Zie ook www.theeschen-
kerij.org.

Velserbroek - IJmuidenaar 
Theo Krijgsman exposeert met 
olieverfschilderijen, aquarellen 
en pasteltekeningen van loca-
ties in de gemeente Velsen die 
tot het verleden behoren. Zo-
als de boerderij aan de Stations-
weg van Van Schinkel, stoom-
sleepboten van Wijsmuller, het 
Loodswezen enzovoort. De ex-
positie is te zien van 9 november 
tot en met 3 november in wijk-
steunpunt De Hofstede, Aletta 
Jacobsstraat 227. Het wijksteun-
punt is geopend van maandag 
tot en met vrijdag van 09.00 tot 
16.30 uur en op zondagochtend.

Expositie Theo 
Krijgsman in
De Hofstede
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Video� lmers Velsen viert 
50-jarig jubileum

IJmuiden - Geert Ebbinge is in 
1963 als freelance journalist ver-
bonden aan een huis-aan-huis-
blad in IJmuiden. Ook die eer-
ste zondag in oktober 1963 moet 
hij zijn artikel inleveren bij hoofd-
redacteur Van Kaam. Maar het 
wil niet zo vlotten. Het miezeri-
ge weer inspireert hem nou niet 
meteen tot creatief bezig zijn. 
Het is wel mooi weer om te fo-
tograferen, daar houdt Geert van. 
Zijn overbuurman Joop Kok komt 
naar buiten, gewapend met ca-
mera en statief. Het is een fi lm-
camera. Dan springt er een vonk 
over bij Geert. Hij weet dat er in 
IJmuiden een gerenommeerde 
fotoclub is waar mannen als Wil-
ko Neehus, Smakman en Winkel 
excelleren. Maar is er eigenlijk 
een fi lmclub?
Een telefoontje met Joop Gans, 
fotohandelaar in de Kennemer-
laan, leert hem dat dit niet het 
geval is. De dichtstbijzijnde fi lm-
club is IJmond Dubbel 8 in Bever-
wijk. Na een half uurtje levert hij 
zijn artikel – waarin hij het initia-
tief neemt een fi lmclub op te rich-
ten – in.
Ongeveer twaalf man reage-
ren en komen naar het Cultureel 
Centrum waar Geert alvast op ei-
gen houtje een zaaltje heeft ge-
huurd. Ook enkele in IJmuiden 
wonende leden van IJmond Dub-
bel 8 zijn gekomen.
Binnen veertien dagen komen zij 
weer bij elkaar en wordt Smal-

fi lmclub Velsen opgericht. Joop 
Kok wordt de eerste voorzitter. De 
videoclub heeft momenteel 21 le-
den die, onder de bezielende lei-
ding van voorzitter Gerard Swets, 
om de week bijeenkomen in zaal 
In de Abeel in de Abelenstraat in 
IJmuiden. Er worden cursussen 
gegeven, fi lms vertoond en lezin-
gen gehouden. De club is aan-
gesloten bij de provinciale Fede-
ratie van Audiovisuele Amateurs 
NH’63 en bij de landelijk fi lmkoe-
pel NOVA. Er wordt individueel 
en in groepsverband gefi lmd, net 
wat men zelf het liefst wil.
Ter gelegenheid van het 50 jarig 
jubileum wordt op 19 oktober een 
receptie gehouden en wordt ge-
zamenlijk een korte speelfi lm ge-
maakt die vanaf december 2013 
op verschillende locaties in Vel-
sen zal worden opgenomen.
Voor ‘Achter gesloten gordijnen’ 
vraagt de club acteurs en actrices 
voor de rollen van Amerikaanse 
en Duitse offi cieren en soldaten, 
animeermeisjes, verzetslieden, 
muzikanten (accordeonist, bas-
sist en drummer) en een look a 
like van Marlène Dietrich! De fi lm 
moet gereed zijn in maart 2014. 
Geïnteresseerden kunnen zich 
opgeven bij producer Piet van 
Eerden, telefoon 0251-246312 
of e-mail jpvaneerden@ziggo.nl. 
Kandidaten worden op donder-
dag 7 november voor een eer-
ste kennismakingsavond uitge-
nodigd.

IJmuiden - Op woensdag 25 
september vond in de Centra-
le Bibliotheek de offi ciële ope-
ning plaats van het UITpunt, het 
fysieke onderdeel van de websi-
te www.uitinijmond.nl. Hier vindt 
u een breed overzicht van vrijwel 
alle culturele en uitgaansactivitei-
ten in de IJmond, samengebracht 
en beheerd door Bibliotheek Vel-
sen en Bibliotheek IJmond Noord. 
Zo’n 30 belangstellenden woon-
den de presentatie bij, die werd 

ingeluid door de directeuren van 
beide bibliotheken en adjunct-
directeur Evert Barendrecht van 
de Cultuurcompagnie, initiatief-
nemer van het project. Ter illu-
stratie van de IJmondiale samen-
werking droegen de stadsdich-
ters van Velsen en Beverwijk hun 
werk voor, waarna het UITpunt of-
fi cieel in gebruik werd genomen. 
Zie ook www.uitinijmond.nl en 
het UITpunt en ontdek wat cultu-
reel en actief IJmond u biedt.

UITpunt geopend

Voortuin Huis ter Hagen 
feestelijk geopend
Driehuis - Een gedeelte van de 
zomer was het een rommelig ge-
zicht bij de ingang van Woon-zorg 
centrum Huis ter Hagen, maar op 
donderdag 19 september werd de 
hernieuwde voortuin van Huis ter 
Hagen feestelijk geopend. Auto’s 
kunnen niet meer parkeren op de 
stoep voor de deur, waardoor de 
veiligheid en rust erg is verbeterd.
De Rotaryclub heeft alle bank-
jes rond Huis ter Hagen belange-
loos geschilderd en er is een ge-
zellig terras met bankjes midden 
in de tuin gerealiseerd. De ope-
ning werd gedaan door de voorzit-
ter van de Rotaryclub, door een lint 
door te knippen en twee bewoners 
lieten trossen kleurrijke ballonnen 
op. Het buiten zitten wordt met het 
verstrijken van de zomer wat min-

der, maar iedereen kan genieten 
van het mooie uitzicht op de voor-
tuin.

Kroatische international 
keert terug bij Telstar
Velsen-Zuid - Telstar VVNH 
kan per 1 oktober weer een be-
roep doen op Kristina Sundov. 
De club uit de Bene League en 
de Kroatisch international kwa-
men een hernieuwde samen-
werking overeen. Kike, zoals 
haar voetbalnaam luidt, is per di-
rect speelgerechtigd. 
In de zomer van 2012 kwam de 
27-jarige middenveldster annex 
aanvalster over van FC Basel uit 
Zwitserland. Het afgelopen sei-
zoen kwam Sundov tot 24 op-
tredens voor de Witte Leeuwin-

nen, waarin ze zesmaal wist te 
scoren. 
Aan het eind van de competi-
tie mocht zij met haar team de 
kampioensschaal van de BeNe 
League B in ontvangst nemen.
Afgelopen donderdag maakte 
Kike als invalster minuten voor 
Kroatië in het WK-kwalifi catie-
duel met Ierland (1-1). Zij is op-
genomen in de wedstrijdselectie 
voor de BeNe League wedstrijd 
met FC Utrecht, welke dinsdag-
avond 1 oktober om 19.30 uur in 
het Tata Steel stadion begint.

Lashuis Haprotech 
houdt open dag
Velsen-Noord - Als toeleveran-
cier met als specialisme lastech-
niek in de industriële markt no-
digt Lashuis Haprotech het MKB 
in de regio uit een bezoek te bren-
gen aan een lasbeurs. Tijdens de-
ze open dag die van 14.00 uur tot 
21.00 uur gehouden wordt in het 
bedrijfspand aan de Rooswijkweg 
200 te Velsen-Noord toont Hap-
rotech enkele noviteiten op ge-
bied van lasbenodigdheden.
Naast een presentatie van het 
bedrijf en zijn leveranciers in een 
ongedwongen sfeer, zal de wet-
houder onderwijs, mevrouw A.V. 
Baerveldt van de gemeente Vel-
sen, rond 19.00 uur een toe-

spraak houden, en een diploma 
uitreiking verrichten, aan leer-
lingen van de lasschool die on-
derdeel uitmaken van een speci-
aal project waarbij Lashuis Hap-
rotech langdurig werkelozen op-
leidt. Dit project verhoogt de kan-
sen van deze mensen om terug te 
keren op de arbeidsmarkt, en kan 
tevens bijdragen aan het tekort 
aan technische instromers in de 
regio omdat steeds minder men-
sen voor techniek kiezen. Op vas-
te tijden zijn er lezingen over de 
nieuwste normeringen in de las-
techniek. 
Voor meer informatie : www.het-
lashuis.nl.

IJmuiden - Vrijdag 18 oktober is 
er een speciaal jubileum in het 
Thalia Theater. Chris Hinze staat 
dit jaar 40 jaar in de theaters. Hij 
viert dit jubileum met een bijzon-
dere multimediaproductie, geïn-
spireerd op de vijf elementen van 
de Azteken: Sun, Wind, Rain, Wa-
ter & Corn en met een groot aan-
tal vrienden. Want het is juist deze 
combinatie van topmuzikanten en 
kunstenaars die van dit jubileum-
project een waar spektakel maakt 
voor alle zintuigen. De helde-
re klanken van fl uitist Hinze, het 
bijzondere stemgeluid van Reut 
Rivka Sha (Israel), de elektroni-
sche rythmscapes van Coen Mo-
lenaar die authentieke Indiaanse 
drum- en percussiesounds tot le-
ven wekt én de uitzonderlijke in-
strumentale bezetting van ‘Del Si-
lencio’ krijgen een visueel kader 
in prachtige videoprojecties van 
Mexico, de Maya’s en Azteken. 
Met tot slot de ‘live’ schilderin-
gen die Wouter Stips op het podi-
um maakt, op de vruchtbare klan-
ken van:  Sun, Wind, Rain, Water 
& Corn. De aanvang is om 20.30 
uur. De entree: bedraagt 17,50 eu-
ro. Entree inclusief Café-Deluxe 
arrangementa aan een privé ta-
feltje met een half fl esje inclusief 
luxe hapjes bedraagt 27,50 euro.

Chris Hinze 
jubileum in 

Thalia Theater

Santpoort-Noord - In deze tij-
den van recessie en in navolging 
van andere scholen gaat nu ook 
de Parnassiaschool een twee-
dehands kinderkledingbeurs or-
ganiseren. Het gaat om najaars- 
en winterkleding in de maten 98 
t/m 176. Hiermee is de Parnassia 
school de eerste school in Sant-
poort-Noord. 70 procent van de 
omzet gaat terug naar de inbren-
ger, 30 procent gaat naar de aan-
schaf van spelmateriaal voor de 
Parnassiaschool. Op zaterdag 5 
oktober zal van 14.00 tot 17.30 uur 
deze tweedehands kinderkleding-
beurs plaatsvinden in de gym-
zaal van de Parnassiaschool aan 
de Terrasweg. Voor meer infor-
matie en voor het aanvragen van 
een verkoopnummer t.b.v. inbren-
gen kleding: Ellen Termeulen, 023-
5650786 of ellen.termeulen@hot-
mail.com. Toegang is gratis.

Kledingbeurs 
Parnassiaschool
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Velser 
Bockbier 
proeverij

IJmuiden - De bokken zijn ge-
arriveerd! Met de lancering van 
de ‘Nommer Eén Velser Bock’  
openen Slijterij & Wijnhuis Zee-
wijck en Grand Café Kruiten op 
zondagmiddag 6 oktober het 
bokbier seizoen. Bokbier is nog 
steeds aan een ware opmars be-
zig en veel liefhebbers weten de-
ze bieren goed te waarderen. 
Zowel grote als kleine kwalita-
tieve brouwerijen brouwen te-
genwoordig prachtige bieren 
met een breed smaakpallet en 
dit kondigt tevens het begin van 
de herfst aan. De naam ‘bokbier’ 
is aan het eind de zestiende, be-
gin zeventiende eeuw ontstaan 
in Beieren (Duitsland), en is een 
verbastering van de aanduiding 
Einbecker Bier. ‘1876 Nommer 
Één Velser Bock’ is een éénmalig 
gebrouwen bokbier  vernoemd 
naar het eerste roemruchte ho-
tel dat in Oud IJmuiden heeft ge-
staan.  Het is tevens het vierde 
Velsense speciaal bier gebrou-
wen door Martin Ostendorf, de 
huisbrouwer van ‘Zeewijck’. Ui-
teraard een niet te versmaden 
mooi bokbier. Wat dacht u ove-
rigens van een Aventius Eis-
bock, of een Maallust Veldwach-
ter Bock of een Duits & Lauret 
Dubbel rookbok. Ruim 35 bieren 
kunt u gaan proeven bij Grand 
Café Kruiten. De proeverij begint 
zondagmiddag  6 oktober om 
14.00 en u kunt zich aanmelden 
via info@zeewijck.nl of bij Grand 
Café Kruiten.

Begroting Velsen 2014
Velsen staat er goed voor
Velsen - Wethouder Vennik pre-
senteerde onlangs de begroting 
van de gemeente Velsen over 
2014. De algemene conclusie 
is: Velsen staat er goed voor en 
heeft zich goed voorbereid op de 
toekomst, omdat al wordt voor-
uitgewerkt met Visie op Velsen 
2025.
Ondanks alle sombere berich-
ten over bezuinigingen heeft de 
gemeente Velsen haar centjes in 
orde. ,,Al blijven er altijd onze-
kerheden over regeringsbeslui-
ten en fl uctuaties’’, aldus Ronald 
Vennik. ,,Maar in deze begroting 
is ook ruimte om een en ander op 
te vangen.’’ Het feit dat in de ge-
meente Velsen nog ruimte is om 
te investeren bewijst dat Velsen 
goed op weg is. Niet alleen voor 
2014 maar ook in de volgende ja-
ren is er sprake van een meer-
jarig sluitend perspectief. De ge-
meente krijgt in de loop der ja-
ren steeds meer taken van de 
overheid: zoals Jeugdzorg, Par-
ticipatiewet, en een deel van 
de AWBZ. Samen met andere 
(IJmond)gemeenten bereidt Vel-

sen zich daarop voor. 
Het resultaat van al deze mooie 
cijfers is dat de gemeentelijke 
lasten vrijwel niet verhoogd hoe-
ven te worden. Alleen de infl atie 
zorgt voor verhoging. En de riool-
heffi ng kan in 2014 zelfs omlaag.
Investeringen van de gemeente 
Velsen richten zich onder meer 
op verbeteringen aan de infra-
structuur die ook samenhangen 
met het HOV, zoals in Driehuis   
en Santpoort-Noord; de Brede 
School met gymzaal in Velsen-
Noord; op bouwinitiatieven; on-
derwijs; en de Kustvisie. Wat dat 
laatste betreft wil de gemeen-
te Velsen graag een regie gaan 
spelen in de ontwikkeling van de 
kustgebieden in Velsen om de 
economie wat aan te zwengelen.
De begroting van 2014 is de laat-
ste begroting van dit college. 
In maart 2014 zijn de gemeente-
raadsverkiezingen en dan kun-
nen de inwoners van Velsen via 
hun stemmen laten zien hoe de 
inspanningen van het college en 
de gemeenteraad worden ge-
waardeerd. 

IJmuiden - Het boven de win-
kel geplaatste reclamebord 
met de tekst ‘Videoland’ aan 
Plein 1945 in IJmuiden is al 
zo’n 30 jaar een beeldbepa-
lend gezicht waar sinds een 
jaar of negen Loek, Margaret 
en dochter Eileen de scepter 
zwaaien. In het daarnaast ge-
legen pand, vroeger een vesti-
ging van Geels meubelen, staat 
sinds enige tijd Ramona aan 
het roer die in deze winkel nu 
een kapsalon, gecombineerd 
met de Euro Bazaar, onder haar 
hoede heeft. 
,,Oorspronkelijk was deze win-
kel ingericht als kiosk waar we 
onder meer kranten, tijdschrif-
ten, tabak, sigaretten en snoep 
verkochten. We hadden ook 
een keukentje waar we luxe 
baguettes, tosti’s en Turkse Piz-
za’s verkochten’’, vertelt Ramo-
na.
Loek vervolgt: ,,Op een gege-
ven moment ben ik in gesprek 
geraakt met de  eigenaar van 
de voormalige Kiosk  en nu ei-
genaar van de Euro Bazaar. Al 
pratende kwamen we toen op 
het idee om de kiosk-activitei-
ten over te hevelen naar Vide-
oland. Kijk, hier staat het keu-
kentje en daarachter hebben 
we nu  een gedeelte ingericht 
voor de verkoop van rookwa-
ren, maar ook van inktpatro-
nen. We leveren zowel originele 
inktpatronen als ons huismerk 
tegen voordelige prijzen en 
desgewenst kunnen we  inkt-
patronen navullen.”
Ramona is blij met deze ver-
andering en enthousiast ver-
telt ze: ,,Van oorsprong ben ik 
kapster en ik heb gedurende 
17 jaar veel ervaring opgedaan 
bij bekende kapsalons. Bij mij 
kunnen dames en heren te-
recht om, tegen een heel aan-
trekkelijke prijs, professioneel 
hun haar te laten verzorgen. 
Heren betalen bijvoorbeeld 10 
euro voor wassen en knippen, 
kinderen kunnen voor 7,50 te-
recht en dames betalen voor 

wassen, knippen en drogen 
12,50 euro. En voor dames heb 
ik nu een aanbieding: knippen 
en kleuren voor maar 38,50 eu-
ro. In de bazaar verkoop ik on-
der andere leuke armbanden, 
oorbellen, sjaaltjes, mutsen, 
handschoenen, make-up, lin-
gerie en huishoudelijke artike-
len en dat allemaal voor prijzen 
tussen de 1 en de 5 euro.’’
Wat Videoland betreft wijzen 
Margaret en Loek nog eens 
op een belangrijk onderdeel 
van hun nering: de verhuur van 
fi lms. ,,Je kunt bij ons bijvoor-
beeld een abonnement nemen 
voor 10 euro per maand dat 
recht geeft op het dagelijks hu-
ren van de nieuwste fi lms wat 
betekent dat je gedurende een 
maand dertig fi lms zou kunnen 
huren. En men kan bij ons ook 
terecht voor Arthouse fi lms die 
je zeker niet in het aanbod van 
de reguliere kabel-/TV-aanbie-
ders vindt. En in oktober heb-
ben we een actie met een fi lm-
verhuur-abonnement voor 6 
maanden, waarbij de eerste 
maand gratis is. Maar klanten 
zijn bij ons ook aan het juis-
te adres om hun oude video-
banden over te laten zetten op 
DVD’’, zegt Margaret.
En Loek vervolgt: ,,En wat men-
sen mogelijk niet weten is dat 
wij een agentschap zijn van 
de Western Union Bank. Klan-
ten kunnen, via ons, eenvoudig 
geld overmaken naar familie 
of vrienden in het buitenland 
waarvoor een bankrekening 
niet eens nodig is. Onder an-
dere via PIN-betaling kan een 
bedrag worden overgemaakt 
naar bijvoorbeeld de Philippij-
nen waar het bedrag een paar 
minuten later kan worden af-
gehaald bij het betreffende 
agentschap aldaar. 
Daarnaast hebben we nog een 
internetcafé en een fax, waar 
regelmatig gebruik van wordt 
gemaakt’’, besluit Loek zijn ver-
haal. Zie ook www.videolan-
dijmuiden.nl.

Videoland en Euro 
Bazaar & Hairstyling 

werken samen

IJmuidense bikkels 
voltooien Mudmasters
IJmuiden - ,,Trots vieren we 
dat we bikkels zijn’’, zegt Floor 
Kok. Een ploeg IJmuidenaren 
deed mee aan de Mud Masters 
op 29 september in Biddinghui-
zen. Dat betekende 12 kilome-
ter zwemmen, klimmen, tijge-
ren, springen, hardlopen, krui-
pen en dat allemaal door de 
modder.
Het was een hele uitdaging. 
Weken tevoren maakten de 
deelnemers elkaar al gek tij-
dens de Bootcamptrainingen 
van Floor Kok. Maar door de 
doelgerichte trainingen met ob-
stakels wisten de IJmuidenaren 
wat ze te wachten stond. 
,,Zondag was het alsof we op 
schoolreisje gingen’’, zegt Floor. 
,,We stonden als een stel kinde-
ren te springen voor het start-
sein. Trouwe supporters ston-
den langs de kant aan te moe-

digen. We hebben gebikkeld, 
gelachen, elkaar aangemoe-
digd en vooral elkaar geholpen, 
want alleen kom je er niet, el-
kaars hulp heb je nodig om uit-
eindelijk bij de fi nish te komen. 
Maar bij de fi nish wachtten een 
‘fi nishers beer’ en een mooi t-
shirt.’’
Het enthousiasme was zo groot 
dat er zeker een volgende keer 
komt. Op 9 maart gaat de ploeg 
meedoen aan de 18 km. En 
door het enthousiasme is de 
groep al gegroeid naar zo’n 
35 deelnemers. Op de foto de 
bikkels: Casper Ditmar Jans-
se, Martin Plantinga, Jack Rijs, 
Karel Tromp, Peter Rozeme-
ijer, Irma Schoorl, Mireille Kok, 
Jeroen Kok, Floor Kok, Chloë 
O’Brien, Wendy Rutte, Martin 
Sturk, Miranda Huybers, Yvette 
Kroon en Sjors van Schaik.‘IJmond Sport’ 

op Seaport FM
Velsen - Zondag 6 oktober treedt 
de winterprogrammering van 
Seaport FM in werking. In het ka-
der van de samenwerking tussen 
Heemskerk FM, Radio Beverwijk 
en Seaport FM zal op de zonda-
gen tussen 14.00 en 18.00 uur 
‘IJmond Sport’ worden uitgezon-
den, aansluitend op de geschie-
denis van het Eurovisie Songfes-
tival in ‘Eurovision’ met Rob Kees-
sen en Frank van der Meer. ‘Op 
Uw Gezondheid’ heeft vervolgens 
aandacht voor allerlei medische 
zaken waarbij de luisteraars vra-
gen kunnen stellen aan studio-
gasten. Op dinsdagavond brengt 
Erwin Simons tussen 21.00 en 
23.00 uur ‘Donkey Pop’, met ach-
tergronden van bands uit de re-
gio. Op woensdagavond tus-
sen 19.00 en 21.00 uur is er dan 
nog de ‘Kennemer Muziekfa-
briek’ met Ab Jenema. Ook hierin 
IJmond Pop door de jaren heen. 
Met de dagelijks strakke horizon-
tale programmamering zit u er bij 
Seaport FM de komende maan-
den warmpjes bij. Het volledige 
programmaoverzicht is terug te 
vinden via de Seaport RTV web-
site. Seaport FM is te beluisteren 
via Ziggo kabel 89.0, digitaal 780, 
FM 107.8 en www.seaportrtv.nl.
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IJmuiden - Op maandag 7 ok-
tober is er weer een ruilbeurs 
voor legpuzzelliefhebbers. Tus-
sen 10.00 en 11.00 uur kan men 
in het wijksteunpunt Zeewijk aan 
het Zeewijkplein 260 terecht.

Ruilbeurs voor 
legpuzzels

DKV Jeugdnieuws
IJmuiden - Afgelopen zaterdag 
speelden alle jeugdteams van 
DKV een wedstrijd. De D1 speelde 
uit tegen Furore D4. Ondanks een 
grote inzet en hard werken verloor 
DKV in Krommenie met 4-2. DKV 
C2 speelde thuis tegen SDO C1, 
de wedstrijd verliep rustig en af 
en toe kwamen er wat kansen. De 
wedstrijd eindigde in 0-1 voor de 
tegenpartij. De C1 speelde tegen 
Groen Geel C3. De C1 speelde de 
eerste helft een prima wedstrijd, 
gezien de 7-0 ruststand. De twee-
de helft was DKV minder goed. In 
de tweede helft scoorden zowel 
DKV als Groen Geel vijf keer, wat 
een 12-5 stand op het scorebord 
bracht. De B1 moest weer uitko-

men tegen HBC B2. Vorige week 
verloren ze ruim, deze week ook, 
maar het ging een stuk beter. De 
uitslag van 2-5 illustreert dat. De 
A1 kwam als laatste in het veld. 
Veel junioren hadden al zeer ver-
dienstelijk ingevallen bij de seni-
orenteams voordat ze zelf moes-
ten spelen. DKV kwam op een 1-0 
voorsprong, maar moest op een 
gegeven moment de voorsprong 
aan Atlantis gunnen. Na doelpun-
ten van Matthé, Joram en Maud 
stond DKV 5-6 achter. Matthijs 
scoorde een belangrijke goal; 6-6. 
Helaas scoorde Atlantis meteen de 
6-7. Na een overtreding van Atlan-
tis mocht Bjarne een strafworp ne-
men. Hij scoorde de; 7-7. 

Stormvogels verliest 
onnodig tegen NVC
IJmuiden - In  vestingstad Naar-
den heeft Storm vogels een onno-
dige nederlaag van 2-1 tegen de-
butant NVC geleden. Dat Storm 
vogels met lege handen terug naar 
IJmuiden zou gaan, daar zag het 
in de eerste vijfentwintig minuten 
echt niet naar uit. Het team van 
trainer Dick-Jan Ente was de bo-
venliggende partij en via vele aan-
vallen creëerde Stormvogels kan-
sen. Na een paar kansen gemist te 
hebben, namen de IJmuidenaren 
in de 17de minuut een verdien-
de voorsprong. Een hoekschop 
van Erik Homan werd heel subtiel 
door Patrick Krop in het doel van 
NVC gekopt, 0-1. Acht minuten la-
ter kwam NVC door toedoen van 
Franklin de Jong op gelijke hoog-
te, 1-1. Na deze gelijkmaker  was 
Stormvogels finaal de weg kwijt en 
de combinaties waren ver te zoe-
ken. Bovendien trok men zich op 
aan het spel van de tegenstan-

der: lange ballen, snel thuis. De 
scherpte en het goede combina-
tiespel waren in de tweede helft 
niet meer aanwezig bij Stormvo-
gels. Slechts een handjevol kan-
sen kreeg het team van Dick-Jan 
Ente, maar de schoten van onder 
andere Patrick Krop en Kevin Ster-
ling troffen geen doel. Dat deed 
NVC 10 minuten voor tijd wel. Op-
nieuw was het Franklin de Jong, 
die na een dieptepass doelman 
Sebastiaan de Lijzer voor de twee-
de keer het nakijken gaf, 1-2.
Voor Stormvogels is het uithuilen 
en opnieuw beginnen. Zondag 6 
oktober om 14.00 uur is debutant 
OFC uit Oostzaan de tegenstan-
der. Stormvogels Zaterdag zorgde 
voor een zevenklapper tegen Real 
Sranang: 7-2. Nick Strijnland wist 
vier maal het doel te vinden. Za-
terdag is in Amsterdam-West me-
de-koploper VVA/Spartaan de te-
genstander.

IJmuiden F1 
laat puntjes 

liggen
Regio – Het zit IJmuiden F1 niet 
mee in de start van de compe-
titie. Na wat blessureleed in de 
voorbereiding trok IJmuiden 
met een incompleet team naar 
Sporting Krommenie. Zo waren 
Daan Hensen, Jos Bomas en 
Cas Peetoom afwezig en is kee-
per Luca ‘Evil Eye’ Pronk nog 
herstellende van een polsbreuk. 
In de eerste helft had IJmuiden 
de meeste kansen en drong de 
tegenstander regelmatig terug. 
Pogingen van Krommenie wer-
den aardig gepareerd door ver-
dedigers Jelle Haeser en Kel-
vin Haasnoot. Op het midden-
veld zorgde Danylio Pronk er-
voor dat Krommenie niet eens 
in de buurt van het doel kwam. 
Op slag van rust was de stand 
dan ook terecht 0-0. Na de li-
monade was IJmuiden weder-
om te vinden in het doelge-
bied van Krommenie. Levi Kie-
wiet gaf een voorzet op Lorens 
Hoeve welke op de paal terecht 
kwam. In de rebound ontstond 
een waar potje flipperkastvoet-
bal in het doelgebied. Zowel 
Kiewiet, Hoeve als Finn Bak-
ker probeerde het eerste puntje 
te scoren. Uiteindelijk lukte het 
Kiewiet de bal over de lijn te 
tikken; 0-1. Krommenie kwam 
gelijk terug in de wedstrijd en 
maakte snel de 1-1. IJmuiden 
zakte direct in. 
Dit resulteerde binnen no-time 
in een 5-1 stand op het score-
bord. Toch kreeg IJmuiden zijn 
vechtlust terug en zag Haas-
noot kans om met 5-2 het net 
te laten bollen. Het directe ant-
woord van de tegenstander 
was een 6e doelpunt. Niet lang 
daarna tekende Kiewiet voor de 
eindstand; 6-3. 

Regio - De politie heeft afge-
lopen zondagmiddag op de Be-
verwijkse Bazaar een vals brief-
je van 50 euro in beslag geno-
men. Een man uit Velserbroek 
wilde een van de standhouders 
betalen en de standhouder ont-
dekte dat het briefje van 50 euro 
waar de man mee wilde betalen 
niet echt was. De man uit Velser-
broek bleek het valse briefje als 
wisselgeld te hebben gekregen. 
Hierop heeft de politie het briefje 
in beslag genomen en meegeno-
men voor nader onderzoek.

Vals briefje
van 50 euro

Klootschieters vieren 
competitiefeestje 
Velsen-Zuid – Zaterdag was er 
voor de klootschieters van sport-
vereniging Full Speed, de prijs-
uitreiking 2012-2013 en een 
rook/salade buffet. 
De competitie 2012-2013 is ge-
wonnen door Jan Stiemer met 
107 punten. Tweede werd Nico 
en derde Willem K,H et PK He-
ren is gewonnen door Nico Prins 
met 59-113 punten; tweede werd 
Dirk en derde Jan St. Het PK Da-
mes is gewonnen door Elly van 
Stein met 71-43; tweede was As-
trid en derde Ina. 
Clubcateraars Harm, Karin, Rob, 
Gerda, Sander, Jean en Sandra, 
hebben een heerlijk buffet ge-
toverd. Het was een delicatesse. 
Harm hield de rookbarbecue op 
temperatuur, zodat de beenham 
en de kipfilet goed gaar was. 

Namens de leden hartelijk dank 
voor het overheerlijk diner. 
Maar ‘s morgens moest er ook 
nog de beeldenroute gespeeld 
worden met negentien leden, 
voor de punten voor dit sei-
zoen. Team 1 met Willem K., Ber-
tus, Jan Sch. en Bertie werd eer-
ste met 80–26. Team 6 met Li-
na, Jannie en Nico werd tweede 
met 81–13. Team 5 met Ton, In-
grid en Jan St. werd derde met 
83–21. Team 2 met Sonja, El-
ly en Ina werd vierde met 86–8. 
Team 4 met Astrid, Harm en Ger-
da werd vijfde met 93–19. Team 
3 met Rob, Linda en Dries werd 
zesde met 102–9. 
Bel voor meer informatie met  
Harm Jongman, 0255 – 514780 
of Ton Boot, 0255-510085. Zie 
ook www.svfullspeed.nl.

&

Wijkplatform IJmuiden-Noord
en IJmuiden-Zuid

Uitnodiging vergadering op 9 okt. 19:30 uur in de Spil
Op woensdag 9 okt. aanstaande houden we weer onze maandelijkse openbare 
vergadering in buurthuis De Spil, Frans Halsstraat 29, aanvang 19:30 uur. U kunt dan 
binnenlopen met uw vragen, opmerkingen of problemen uit uw omgeving van IJmuiden-
Noord of -Zuid, of gewoon de vergadering bijwonen.
Het volgende staat onder meer op de agenda. Martin Carbaat van de gemeente zal ons 
informeren over het hondenbeleid en de handhaving hiervan. Verder bespreken we de 
leefbaarheidsmonitor 2013, de ideeën voor het gat van het Zeewegziekenhuis en komt 
de kwaliteitsimpuls voor het winkelcentrum IJmuiden aan de orde.
Als u vragen heeft of iets met ons wilt bespreken, maar niet naar de vergadering kunt 
komen, ga dan naar onze website www.wijkplatformsvelsen.nl/ijmuiden-noord, klik op 
de knop ‘CONTACT’ en vul het formulier in, of bel naar Johan Zwakman 06-46332239.

Johan Zwakman
Voorzitter



Zeewijk zoekt vrijwilligers
‘Mensen moeten zich 
warm en welkom voelen’
IJmuiden - In Seniorencentrum 
Zeewijk wordt doordeweeks elke 
middag een driegangenmaaltijd 
geserveerd aan ouderen. Wei-
nig mensen weten dat deze ac-
tiviteit bijna volledig op vrijwilli-
gers draait. Drie keer per week 
wordt een diepvriesmaaltijd ge-
serveerd en twee keer per week 
wordt vers gekookt. De keuken-
ploeg heeft momenteel behoef-
te aan versterking. Wie een of 
twee keer in de maand een paar 
uurtjes vrij heeft om de handen 
uit de mouwen te steken is zeer 
welkom.
Arie Vrijhof is de coördinator van 
de ploeg. Maar veel beslissingen 
worden in overleg met de vrijwil-
ligers genomen. ,,De vrijwilligers 
hebben uiteraard ook een stem 
in wat ze koken. Maar we hou-
den scherp in de gaten dat er af-
wisseling is en dat de maaltijden 
voedzaam zijn.’’
Riekje van Geem is samen met 
Petra Breevoort vrijwilligers-
coach in Seniorencentrum Zee-
wijk. ,,De open keuken en het 
restaurant hebben momen-
teel hoognodig versterking no-
dig. Een aantal vrijwilligers heeft 
vanwege hun hoge leeftijd af-
gehaakt. Zonder nieuwe vrijwil-
ligers loopt de maaltijdservice 
gevaar. De veertig gasten die 
hier bijna dagelijks komen, krij-
gen niet alleen een goede maal-
tijd voorgeschoteld maar komen 
ook voor de gezelligheid. We ho-
pen dus dat we hiermee door 
kunnen gaan. Vrijwilligers hoe-
ven geen chefkok te zijn om te 
helpen. Er is hulp nodig bij het 
boodschappen doen, aardappels 
schillen, afwassen en serveren. 

Er wordt samengewerkt in ge-
zellige teams, je staat er niet al-
leen voor. Een belangrijk vereis-
te is open staan voor ouderen. 
We willen dat de gasten zich hier 
warm en welkom voelen.’’
Aan tafel zit op woensdagmid-
dag ook een gezellig ploeg-
je gasten. De zusters Willie Kre-
mer-Spierenburg en Klaasje 
Wanmaker-Spierenburg komen 
elke werkdag naar het Senioren-
centrum. De dames zijn dik in de 
80 maar wonen nog zelfstandig. 
,,In het weekeinde halen we een 
kant en klaar maaltijd of Chi-
nees,’’ zegt mevrouw Kremer. 
,,Zelf koken doen we niet meer. 
Daarom is het ook zo fijn dat we 
hier kunnen eten. Het is gezellig 
en lekker. Heel fijn dat die vrijwil-
ligers dat voor ons willen doen.’’
Pieter Ham komt ook bijna da-
gelijks lekker eten: ,,Maar in het 
weekeinde kook ik nog wel eens 
zelf. Ik kom dus ook voor de ge-
zelligheid.’’
Op de foto staan de vrijwilligers 
Dien Blok en Lil Noordzij naast 
de dames Kremer en Wanmaker 
en meneer Ham. 
Wie belangstelling heeft om dit 
Seniorencentrum te ondersteu-
nen kan komen helpen bij het 
diepvries koken op maandag-, 
dinsdag- of donderdagochtend 
van 11.00 tot 14.00 uur, voor de 
open keuken op woensdag en/
of vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur 
of als buffetmedewerker in de 
ochtend of middag. Aanmelden 
kan bij het Seniorencentrum aan 
Zeewijkplein 260 in IJmuiden, of 
telefonisch via 0255-520650, bij 
Riekje via 06-48729015 of bij Pe-
tra via 06-51017723.

Bij deze wil ik namens de bewo-
ners van de Rijnstraat in IJmui-
den klagen over de Ongedier-
tebestrijding van de Gemeen-
te Velsen. 
Regelmatig worden er ratten 
waargenomen in de Rijnstraat, 
de gemeente Velsen is hier-
van op de hoogte, maar doet 

hier niets aan. Schandalig! Rat-
ten zijn dieren die ziektes met 
zich meedragen en kunnen deze 
overdragen op de mens. Daar-
om dient de rat altijd bestreden 
te worden. 

Naam en adres bekend bij de 
redactie

Velsen-Noord - Dat het ook lukt om in Velsen-Noord mooie hoge 
zonnebloemen te kweken toont deze trotse kweker.
Het lukte de 88-jarige heer Priester om uit een aantal zaadjes zon-
nebloemen op te laten groeien die zo hoog zijn geworden dat de he-
le buurt mee kan genieten. Een hele prestatie van deze fitte oudere! 

IPC houdt open huis
Velsen-Noord - Ook de-
ze week is er bij de consulen-
ten van het Israël Producten 
Centrum in Velsen-Noord weer 
open huis. Tijdens dit open huis 
kan men informatie krijgen over 
het land en het volk van Israël. 
Er is tevens de mogelijkheid tot 
het bekijken en kopen van Isra-
elische producten.
Te weten, sieraden, huidverzor-
gingsproducten (van de Dode 
Zee), wijn, jams en vele ande-
re artikelen voor uzelf of als ge-
schenk. Deze producten worden 
bijna uitsluitend gemaakt in kib-
boetzim of in kleine fabriekjes 

waardoor de werkgelegenheid 
in Israël wordt gestimuleerd. Er 
zijn ook nu weer nieuwe pro-
ducten en mooie cadeaus voor 
uzelf of voor anderen. Men is 
welkom op vrijdag 4 en zater-
dag 5 oktober, Zeeuwstraat 12 
in Velsen-Noord, van 10.30 tot 
18.00 uur en na telefonische af-
spraak. Woensdag 9 oktober, 
van 14.30 tot 18.00 uur, in het 
gebouw van de Vrije Evangeli-
sche Gemeente, van Riemsdij-
klaan 1 in Beverwijk. Voor meer 
informatie of afspraak: 0251-
228286 of 06-27307722. Zie ook 
www.israelwinkel.nl.

Vruchtbare grond
in Velsen-Noord

Damclub 
IJmuiden start 

met winst
IJmuiden - Het is elk jaar weer 
afwachten hoe de krachtsver-
houdingen in de nationale com-
petitie liggen  Bij het IJmuidense 
tiental zijn er voor het komen-
de seizoen geen versterkingen 
aangetrokken. Maar de tegen-
standers kunnen wel versterkin-
gen hebben aangebracht. 
De eerste confrontatie was te-
gen het gerenommeerde ‘Leids 
damgenootschap’. Daarin speelt 
nog steeds de gerenommeerde 
grootmeester Evert Bronstring. 
Met twee invallers voor Cees 
Pippel en Joop Wind toog DCIJ 
naar Leiden. Het werd een een-
zijdige wedstrijd waarin Leiden 
niets had in te brengen. Jesse 
Bos verkreeg voordeel maar kon 
net niet winnen van Evert Bron-
string. Daarmee was de gevaar-
lijkste tegenstander uitgescha-
keld. Aan bijna alle borden ver-
kregen de DCIJ-ers voordeel. 
De overwinning kreeg gestalte 
toen de debuterende Jan Maar-
ten Koorn het defensieve rui-
len van zijn tegenstander gede-
cideerd afstrafte. Feroz Amirk-
han strafte het matige verweer 
van zijn tegenstander af en won 
overtuigend. De invallers, Koop 
de Vries en Harrie van der Vos-
sen speelden remise. Daarmee 
werd duidelijk dat DCIJ over 
goede reserves beschikt. Door 
de winst van Stijn Tuijtel kwa-
men de cijfers (7-13) op het 
scorebord. 
Het tweede tiental reisde af 
naar Soest om aan te treden te-
gen ‘Damcombinatie Gooi en 
Eemland’ Het mondde uit in een 
debacle. Alleen Bram van Ba-
kel,  Klaas de Krijger en Jack 
van Buuren konden een punt uit 
hun partij halen. De overige ze-
ven leden een nederlaag waar-
door de (17-3) score de einduit-
slag sierde.

“Wondermiddel voor spieren & gewrichten”
advertorial

Belgische wetenschap heeft een doorbraak 
gerealiseerd in de strijd tegen pijnlijke spieren 
en gewrichten. Na jarenlang onderzoek is een 
koppeling gemaakt van de hoogste kwaliteit 
Silicium met MSM, Glucosamine en Chondroïtine. 
Dit heeft de krachtigste formule voor behoud 
en versterking van kraakbeen en gewrichten 
opgeleverd. De resultaten zijn verbluffend. Het 
product heet DexSil Forte. 

Silicium is essentieel voor het behoud en herstel van 
kraakbeen en gewrichten. MSM (behoud bindweef-
sel), Glucosamine (herstel kraakbeen) en Chondro-
itine (bescherming gewrichten) worden vaak afzon-
derlijk gebruikt, maar ze hebben nauwelijks effect bij 
afwezigheid van Silicium. Toevoeging van de kata-
lysator Silicium zorgt ervoor dat deze bestanddelen 
zeer snel worden opgenomen en effectief werken. 
Bovendien is DexSil Forte de eerste vloeibare for-
mule met de combinatie van MSM, Glucosamine en 
Chondroïtine, wat het tot de krachtigste formule in 

de strijd tegen pijnlijke spieren en gewrichten maakt. 
Binnen enkele dagen wordt al een eerste effect ge-
voeld en na 3 weken is het herstel van de spieren en 
gewrichten al dusdanig dat de pijn significant is ge-
reduceerd en u soepeler kunt bewegen. Geadviseerd 
gebruik is circa 2 maanden.

Vervolgens is het raadzaam om over te stappen op 
alleen DexSil Silicium, zodat klachten structureel 
voorkomen kunnen worden. DexSil Forte is ideaal bij 
gewrichtspijn, spierpijn, artritis, artrose, hernia’s en 
ontstekingen, en is verkrijgbaar bij:
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sel), Glucosamine (herstel kraakbeen) en Chondro-
itine (bescherming gewrichten) worden vaak afzon-
derlijk gebruikt, maar ze hebben nauwelijks effect bij 
afwezigheid van Silicium. Toevoeging van de kata-
lysator Silicium zorgt ervoor dat deze bestanddelen 
zeer snel worden opgenomen en effectief werken. 
Bovendien is DexSil Forte de eerste vloeibare for-
mule met de combinatie van MSM, Glucosamine en 
Chondroïtine, wat het tot de krachtigste formule in 

de strijd tegen pijnlijke spieren en gewrichten maakt. 
Binnen enkele dagen wordt al een eerste effect ge-
voeld en na 3 weken is het herstel van de spieren en 
gewrichten al dusdanig dat de pijn significant is ge-
reduceerd en u soepeler kunt bewegen. Geadviseerd 
gebruik is circa 2 maanden.

Vervolgens is het raadzaam om over te stappen op 
alleen DexSil Silicium, zodat klachten structureel 
voorkomen kunnen worden. DexSil Forte is ideaal bij 
gewrichtspijn, spierpijn, artritis, artrose, hernia’s en 
ontstekingen, en is verkrijgbaar bij:

Etos Binnenhof, Amstelveen
Binnenhof 62A
Etos Rembrandthof, Amstelveen
Rembrandthof 51
Etos Badhoevedorp
Sloterweg 121

Advertorial
“Wondermiddel voor 
spieren & gewrichten”
Belgische wetenschap hee�  een doorbraak 
gerealiseerd in de strijd tegen pijnlijke spieren 
en gewrichten. Na jarenlang onderzoek is een 
koppeling gemaakt van de hoogste kwaliteit 
Silicium met MSM, Glucosamine en Chon-
droïtine. Dit hee�  de krachtigste formule 
voor behoud en versterking van kraakbeen 
en gewrichten opgeleverd. De resultaten zijn 
verblu� end. Het product heet DexSil Forte.

Silicium is essentieel voor het behoud en herstel 
van kraakbeen en gewrichten. MSM (behoud 
bindweefsel), Glucosamine (herstel kraakbeen) 
en Chondroïtine (bescherming gewrichten) 
worden vaak afzonderlijk gebruikt, maar 
ze hebben nauwelijks e� ect bij afwezigheid 
van Silicium. Toevoeging van de katalysator 
Silicium zorgt ervoor dat deze bestanddelen 
zeer snel worden opgenomen en e� ectief 

werken. Bovendien is DexSil Forte de eerste 
vloeibare formule met de combinatie van 
MSM, Glucosamine en Chondroïtine, wat het 
tot de krachtigste formule in de strijd tegen 
pijnlijke spieren en gewrichten maakt. Binnen 
enkele dagen wordt al een eerste e� ect gevoeld 
en na 3 weken is het herstel van de spieren en 
gewrichten al dusdanig dat de pijn signi� cant is 
gereduceerd en u soepeler kunt bewegen.

Geadviseerd gebruik is circa 2 maanden. 
Vervolgens is het raadzaam om over te stappen 
op alleen DexSil Silicium, zodat klachten 
structureel voorkomen kunnen worden. DexSil 
Forte is ideaal bij gewrichtspijn, spierpijn, 
artritis, artrose, hernia’s en ontstekingen, en is 
verkrijgbaar bij:

Etos Binnenhof, Amstelveen
Binnenhof 62A
Etos Rembrandthof, Amstelveen
Rembrandthof 51
Etos Badhoevedorp
Sloterweg 121

DA Jongejan 
Zeewijkplein 115 
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Nieuws 
van Telstar

Velsen-Zuid - De expositie ter 
ere van het 50 jaar jubileum 
van Telstar zal vanaf oktober 
acht maanden ten toon wor-
den gesteld in de bibliotheek in 
IJmuiden. Met beeldmateriaal 
en documenten uit het archief 
kan iedereen de geschiede-
nis van Telstar komen bewon-
deren. De officiële opening van 
de expositie is op zaterdag 5 
oktober in de bibliotheek. Rond 
deze opening worden er activi-
teiten georganiseerd voor jong 
en oud en wordt deze feestelij-
ke middag afgesloten met een 
borrel.
Ter gelegenheid van het gou-
den jubileum van misschien 
wel de leukste club van Neder-
land verschijnt medio oktober 
2013 het unieke boek ‘Vijftig 
jaar voetbal onder de rook van 
hoogovens’. Deze schitteren-
de uitgave zal bestaan uit een 
tweetal in full colour uitgevoer-
de boeken in een luxe cassette 
gestoken. Het vertelt in woord 
en beeld de geschiedenis van 
Telstar aan de hand van recon-
structies, interviews en sfeerte-
keningen van de avonturen van 
de Witte Leeuwen op sportpark 
Schoonenberg en daarbuiten.
ortersvereniging organiseert 
een busreis naar de eerstvol-
gende uitwedstrijd in Dor-
drecht. De wedstrijd FC Dor-
drecht-Telstar begint vrijdag 4 
oktober om 20.00 uur. De bus 
vertrekt 18.00 uur bij het stadi-
on en 17.40 uur bij het station in 
Beverwijk. De prijs voor vervoer 
per luxe touringcar én toegang 
tot het stadion bedraagt 15 eu-
ro voor leden en 20 euro voor 
niet-leden. Je kunt je inschrij-
ven door een mailtje te sturen 
naar infosvtelstar@gmail.com 
met je naam en opstapplaats, 
op het Telstar-secretariaat op 
werkdagen van 9 tot 17 uur en 
bij bestuursleden van de SV bij 
thuiswedstrijden. 
Deadline inschrijven is de 
woensdag vóór de betreffen-
de wedstrijd 12.00 uur ‘s mid-
dags. Schrijf je allemaal snel in 
en steun de Witte Leeuwen! 

Dubbelconcert in
de Laurentiuskerk
IJmuiden – Zondag 6 oktober om 
12.00 uur verzorgt Felison Brass, 
onder leiding van Patricia Geert-
se samen met de à capella zang-
groep Brothers-4-Tune, een dub-
belconcert in de Laurentiuskerk 
aan het Fidelishof.
Een dubbelconcert met een bij-
zonder karakter kan men wel 
zeggen, u kunt namelijk op één 
middag het verschil tussen een 
brassband en een à capella zang-
groep beluisteren en ontdekken. 
Zowel Felison Brass als Brothers-
4-Tune zullen u deze zondag-
middag een zeer gevarieerd mu-
ziek programma voorschotelen. 
Zo is Felison Brass met haar ei-
gen, unieke sound een graag ge-
zien orkest in de gemeente Vel-

sen en ver daarbuiten. Door haar 
zeer uitgebreid repertoire dat zich 
uitstrekt over alle denkbare gen-
res, staat Felison Brass garant 
voor muzikaal entertainment en 
niveau.
Het motto van de à capella zang-
groep Brothers-4-Tune is fun! Dat 
enthousiasme straalt deze groep 
dan ook uit op het podium. Het 
repertoire bestaat uit een mix van 
Engelse en Nederlandse à capel-
la-nummers.
Kortom een muzikale zondag-
middag die zich het best laat om-
schrijven als; ‘voor elk wat wils’ en 
wat men niet mag missen.
Aanvang van dit bijzondere con-
cert is 12.00 uur. De toegang is 
geheel gratis. 

Buurtbemiddeling 
ontvangt pluscertificaat
Velsen - Buurtbemiddeling 
Velsen heeft het pluscertificaat 
ontvangen van het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid. In 2011 werd het ba-
siscertificaat al gehaald. 
,,De werkwijze en methode van 
Buurtbemiddeling wordt uit-
stekend geïmplementeerd en 
de kwaliteit van buurtbemidde-
ling is helemaal op orde”, aldus 
het CCV.
Elke twee jaar wordt de kwa-
liteit van alle buurtbemidde-
lingsprojecten getoetst en 
moet men opnieuw een aan-
vraag indienen om in aanmer-
king te komen voor een cer-
tificaat. Zo wordt er landelijk 
een vinger aan de pols gehou-
den zodat de naam én kwali-
teit hoog blijft. Momenteel telt 
Nederland 164 buurtbemidde-
lingsprojecten in 183 gemeen-
ten. Welke onderwerpen wor-
den er zoal getoetst: is er een 
meerjarenplan/beleidsnotitie; 
zijn er minimaal 6 vrijwilligers 

actief, en zijn die vrijwilligers 
allemaal getraind door een er-
kend trainingsbureau; wordt 
buurtbemiddeling kosteloos 
aangeboden aan de bewoners; 
voldoet de coördinator aan de 
gestelde eisen (HBO opleiding 
of mediator opleiding); gaan 
de bemiddelaars goed om met 
vertrouwelijke informatie; wor-
den de stappen volgens de me-
thodiek genomen (intake met 
de melder, dan mogelijk  ge-
sprek met de andere buur/de 
veroorzaker en als laatste stap 
het bemiddelingsgesprek op 
neutraal terrein); volgt er bin-
nen een afgesproken termijn 
nazorg plaats; zijn de commu-
nicatielijnen helder tussen de 
verwijzers en de coördinator; 
is er een convenant afgesloten 
met de samenwerkende part-
ners enz. 
Momenteel heeft de groep vol-
doende bemiddelaars. Zie ook 
www.buurtbemiddelingvelsen.
nl.

Kerstpakketten
voor het goede doel
Velsen - Nog even en de feest-
dagen staan weer voor de deur. 
Tijd voor de meeste bedrijven om 
weer kerstpakketten te bestellen 
voor hun medewerkers. De Rota-
ryclub IJmond speelt daar al ja-
ren op in met de jaarlijkse kerst-
pakkettenactie, en dit jaar wor-
den de krachten gebundeld met 
Rotaryclub Beverwijk.  Om nog 
meer kerstpakketten te verko-
pen en in te pakken. 
Om nog meer goede doelen te 
ondersteunen.
Op dit moment zijn de ruim 75 le-
den van beide Rotaryclub naast 
hun gewone werk ook even ver-
koper van kerstpakketten, om 
gezamenlijk de verkochte pak-
ketten in december in te kunnen 
pakken. Hiervoor is de samen-
werking gezocht met twee leve-
ranciers van geschenkpakket-
ten: Dijkhuis in Heerhugowaard 
en het Sierhuis in Alkmaar.  Ge-
zamenlijk zorgen zij voor een 

brede keuze van aantrekkelij-
ke kerstpakketten. Per verkocht 
pakket staan de leveranciers 
een flink deel van de marge af 
ten behoeve van de goede doe-
len die de Rotaryclubs onder-
steunen. 
,,Met deze actie maken we maat-
schappelijk verantwoord onder-
nemen in de regio wel heel ge-
makkelijk”, aldus Ewald Zwager 
van Rotaryclub IJmond, die al 
jaren de actie coördineert. ,,Het 
kost bedrijven niets extra en wij 
kunnen weer diverse veelal lo-
kale doelen ondersteunen zoals 
de voedselbank IJmond, Wande-
len voor Water en het Hospice in 
Beverwijk.” 
Belangstelling om ook uw kerst-
pakketten dit jaar verantwoord in 
te kopen? Bezoek dan www.ro-
tarykerstpakket.nl of neem con-
tact op met Ewald Zwager, co-
ordinator, via e.zwager@master-
mate.nl of 06-51997604.

Herfstexpositie bij 
Bartje Bloemendaal
Regio - In oktober is de herfst-
expositie ‘Kleurenstroom’ van Re-
becca Soff te zien bij Bartje Bloe-
mendaal. 
De expositie bestaat uit kleurrijke 
ecoline en bijenwastekeningen. 
Rebecca Sof: ,,De tekeningen zijn 
intuïtief ontstaan. Het spelen met 
kleur, vorm en symboliek is voor 
mij een manier om mijn verbeel-
ding te laten werken en zo in con-
tact te komen met mijn gevoel.
In een periode van mijn leven dat 
ik meer tijd  had om op een cre-
atieve manier bezig te zijn, raak-
te ik gefascineerd door kleur en 
wat kleuren voor uitwerking op 

de beleving van beelden en emo-
ties kunnen hebben: Kleuren als 
kracht. Gaandeweg heb ik me di-
verse technieken eigen gemaakt 
en is de serie ‘Kleurenstroom’ 
ontstaan. Graag wil ik belang-
stellenden uitnodigen om kennis 
te maken met mijn schilderijen 
en kaarten en te ervaren wat de 
kleurenstroom met je doet.” 
Expositie ‘Kleurenstroom’ is te 
zien van 1 oktober tot en met 4  
november bij Bartje Bloemen-
daal, Brederodelaan 80, 2061 JS 
Bloemendaal. Inlichtingen over 
de expositie: Rebecca Soff, 06-
41768181.

Koffieconcert
Velser Gemeenschap

IJmuiden - Zondag 6 oktober 
kunt u genieten van een spe-
ciaal concert in de Fidelishof. 
Om 12.00 uur treden daar Bro-
thers-4-Tune en brassband Fe-
lison Brass op. Vijf mannen die 
de mooiste muziek brengen. Het 
motto van de zanggroep is al ja-
ren ‘A Capella is fun’. Dat en-
thousiasme straalt de groep op 
het podium ook uit.
Felison Brass is, als enige brass-

band in de gemeente Velsen, 
een uniek orkest. Felison Brass 
is met haar eigen, unieke sound 
een graag gezien orkest in de 
gemeente Velsen en ver daar-
buiten. Onder de deskundige 
leiding van haar dirigent Patri-
cia Geertse staat Felison Brass 
garant voor muzikaal entertain-
ment van hoge kwaliteit. Het 
concert is gratis bij te wonen. Zie 
ook www.velsergemeenschap.nl.

Velserbroek – CB De Hoek-
steen aan de Weid 24 houdt vrij-
dag 11 oktober van 19.00 tot 
20.30 uur weer haar bekende 
kleding- en speelgoedbeurs. Op 
deze avond wordt er kinderkle-
ding aangeboden in maat 104 
-176 en speelgoed voor alle leef-
tijden. Nieuw dit jaar is het aan-
bod van dameskleding! Voor 
meer informatie, of voor het ver-
krijgen van een verkoopnum-
mer, kunt u contact opnemen 
met Nancy du Pon, 06-22778922 
of kledingbeursdehoeksteen@
gmail.com.

Kleding- en 
speelgoedbeurs 
De Hoeksteen
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Bel Canto zingt in 
Engelmunduskerk
IJmuiden - Op vrijdag 11 okto-
ber verzorgt het Velser Operage-
zelschap Bel Canto een concert 
in de Oud-Katholieke Engelmun-
duskerk aan de Koninging Wilhel-
minakade 119. Het concert begint 
om 20.00 en de toegang is gratis. 
Eens in de twee jaar studeert het 
operakoor een complete opera in. 
Dit jaar wordt er hard gewerkt aan 
de welbekende opera Carmen van 
Georges Bizet (1838-1875). 
Tijdens het concert zal het koor 
delen uit Carmen ten gehore bren-
gen, afgewisseld met andere lie-
deren en koorpartijen uit het rij-
ke repertoire van de opera en het 

belcanto in het bijzonder. Het koor 
staat onder de bezielende leiding 
van de jonge en getalenteerde di-
rigent Marco Bons.
Het concert in de Engelmundus-
kerk wordt georganiseerd ter ge-
legenheid van het 125-jarig jubile-
um van de Oud-Katholieke paro-
chies in de IJmond. In het seizoen 
2013-2014 organiseren de paro-
chies verschillende activiteiten om 
dit jubileum te vieren. 
Na afl oop wordt een bijdrage in de 
collecteschaal ter bestrijding van 
de onkosten van de avond zeer 
gewaardeerd. Zie ook www.ijmui-
den.okkn.nl.

Succesvolle dressuur-
wedstrijd bij HCV
Velsen-Zuid - Afgelopen zon-
dag organiseerden Hippisch 
Centrum Velsen gelegen aan de 
Driehuizerkerkweg 13 te Velsen-
Zuid een dressuurwedstrijd FN-
RS-proeven. Deze landelijk er-
kende dressuurproeven opge-
steld door de FNRS (Federatie 
van Nederlandse Ruitersport-
centra) zijn geschikt voor be-
ginnende tot en met gevorderde 
ruiters. Een 35-tal jonge ruiters 
en amazones had zich voor deze 
wedstrijd ingeschreven. Weder-
om weer een dag met veel ta-
lent, dat is mooi om te zien! Aan 
het eind van de middag werd in 
de sfeervolle foyer de prijsuitrei-
king bekend gemaakt. 
In de rubriek F3 en F4 werd vier-
de Liselotte Wakkers met Mid-
night in de F4 met 225 punten.
Een derde prijs ging naar Mau-
dy Snijder met Diva in de F3 met 
225 punten. Celina Groen be-

haalde een fraaie tweede plaats 
met Penotti in de F3 met 227 
punten en Jara Kroon met Pan-
thera werd knap eerste met 228 
punten.
Daarna volgde de rubriek F1 
en F2. Jip de Haas met Penotti 
in de F1 met 227 punten mocht 
het blauwe rozet mee naar huis 
nemen voor de vierde prijs. Een 
derde plaats was er voor Marel 
Gouda met UK in de F1 met 227 
punten. Rosa de Ruiters met Di-
va werd tweede in de F1 met 228 
punten en tot slot een knappe 
eerste plaats voor Alysia Visser 
met Midnight in de F2 met 237 
punten.
Zondag 6 oktober organiseert 
Hippisch Centrum Velsen een 
cursus ponyverzorging deel twee 
en ‘s middags zijn er voor de kin-
deren in de leeftijd van 5 tot 7 
jaar kleuterlessen. Zie ook www.
hippischcentrumvelsen.nl.

WVIJ draait warm
bij estafettewedstrijd
IJmuiden - Op zondag 15 sep-
tember hebben de Watervrienden 
IJmuiden alweer de eerste wed-
strijd van het seizoen gezwom-
men. 
Buurvereniging Watervrienden 
Haarlem organiseerde traditiege-
trouw de jaarlijkse estafettewed-
strijd, ditmaal van internationaal 
allure met maar liefst drie ploe-
gen uit Duitsland. 
Door de inzet van alle zwemmers 
en het ‘invallen’ van verschillen-
de jonge zwemmers in een ho-
gere categorie hebben de Water-
vrienden aan nagenoeg alle es-
tafettenummers deel kunnen ne-
men. Hoewel de ploeg naast het 
goud greep, deden de zwemmers 

leuk mee. Vooral voor de jonge 
WVIJ’ers die dit seizoen voor het 
eerst wedstrijden mogen zwem-
men, is deze gezellige wedstrijd 
een prima gelegenheid om erva-
ring op te doen.  Zij hebben het 
dan ook uitstekend gedaan. 
Na deze gezellige voorbereiding 
op het seizoen, kijkt de IJmuiden-
se ploeg nu uit naar de start van 
de landelijke NCS zwemcompeti-
tie. Nadat WVIJ vorig jaar op de 
tweede plaats in de tweede klasse 
eindigde, wil de ploeg dit jaar pro-
moveren naar de eerste klasse.
Op 10 november organiseert de 
vereniging de eerste competitie-
wedstrijd in het thuisbad de Hee-
renduinen. 

Clown Noni zorgt weer 
voor kindervermaak 

Velserbroek - Alle moeders 
kunnen ongestoord volleybal-
len zaterdag 12 oktober want 
hun kinderen worden be-
zig gehouden met een ballon-
nenclown, een tekenwedstrijd, 
schminken en video’s op een 
groot scherm. 
De geweldige ballonnenclown 
Noni komt voor de zesde keer 
naar Velserbroek en de kinde-
ren uit Velserbroek zijn stapel 
op hem.
Het dames stratenvolleybal-
toernooi is pas compleet als 
Clown Noni er ook weer bij is! 
Snelle grappen, fl itsende goo-
cheltrucs, spetterende mee-
zingers en prachtige ballonfi -
guren. Zoek dekking, want de 
lachsalvo’s vliegen om de oren! 
De interactieve shows van 
Clown Noni zijn een fantasti-
sche belevenis. Voor de kids, 
maar ook voor de mama’s en 
de papa’s!
Aan dit tiende volleybaltoer-
nooi doen zaterdag 20 okto-
ber maar liefst 18 dames stra-
tenteams uit Velserbroek mee. 
Verdeeld over diverse pou-

les strijden zij tussen 14.00 en 
20.30 uur om de felbegeerde 
wisseltrofee en ook sinds zes 
jaar om het blauwe naambord. 
Daarnaast zijn er prijzen voor 
de beste speelster, het groot-
ste talent, het meest sportie-
ve team de meest enthousiaste 
straat en de poedelprijs.

Ondernemers-
café in Oma’s 

Kamer
Driehuis - Op donderdag 10 
oktober is er weer het Onder-
nemerscafé in Driehuis. Loka-
tie: Oma’s Kamer, Café Midde-
loo. Een avond speciaal voor 
ondernemers uit Driehuis en 
Velsen-Zuid. De insteek van 
de avond is kennis delen, an-
dere ondernemers (beter) leren 
kennen en van gedachten wis-
selen. Op deze avond staan er 
twee sprekers op het program-
ma en is er een netwerkbor-
rel. Inloop vanaf 20.00 uur, aan-
vang café: 20.30 uur. De onder-
werpen en het programma: De 
zin en onzin over de beveiliging 
van uw automatisering, door 
George Smits van Xtra-it. Hij 
zal deze avond diverse ‘ins en 
outs’ met u delen. De tweede 
spreker is Douwe van Rees van 
lokale energiecoöperatie Ener-
giek Velsen. Hij presteert een 
nieuw interessant concept voor 
ondernemers: Geld groen was-
sen. Aansluitend is er een net-
werkborrel. Zie ook www.on-
dernemend3huis.nl.

Open dag 
Kuba Moskee 

IJmuiden - Zondag 6 oktober 
vindt de jaarlijkse open dag van 
de Kuba Moskee plaats. Naast 
de open dag is er een Turkse 
culturele dag in de moskee met 
tal van activiteiten.
In 1993 is de Kuba Moskee ge-
bouwd en sindsdien hoort het 
bij het straatbeeld van IJmui-
den. Een moskee is het ge-
bedshuis van de moslims waar 
moslims gebedsdiensten hou-
den. Naast de functie van ge-
bedshuis vervult de moskee 
een belangrijke rol in het soci-
ale leven van de moslims. In de 
moskee vinden er tal van activi-
teiten plaats zoals godsdienst-
lessen voor kinderen, culturele 
activiteiten, huiswerkbegelei-
ding en volksdansen.
De meeste mensen in Velsen 
en daarbuiten kennen de mos-
kee en zijn er vaak langsge-
reden, gefi etst of gelopen. De 
moskee staat altijd voor ieder-
een open. Mensen die interes-
se hebben om de moskee te 
bezoeken zijn altijd welkom. De 
scholen en andere instanties 
en organisaties weten de mos-
kee te vinden. Laatste tijd heb-
ben veel mensen de moskee 
bezocht. Nu is er de gelegen-
heid om de moskee onder des-
kundige begeleiding te bezoe-
ken en vragen te stellen aan de 
imam. Tijdens de culturele dag 
worden ook Turkse lekkernijen 
klaar gemaakt om te verkopen. 
Voor de kinderen zijn er ook 
verschillende activiteiten zoals 
schminken. Entree is gratis.
Iedereen is van harte welkom 
op zondag 6 oktober van 12.00 
tot 17.00 uur.





Heemskerk - Het is herfst en dat is een prima 
tijd om de tuin winterklaar te maken. Wie Wem-
pe Tuin- en Parkmachines aan de Timmerwerf in 
Heemskerk eenmaal kent, weet dat het onder-
houd van de tuin heel gemakkelijk kan zijn. Hoe 
groot of klein de tuin ook is, 
Wempe heeft altijd het juiste elektrische gereed-
schap. Er zijn prachtige motorzagen, die bijzonder 
handig zijn om bomen in te korten en het haard-
hout in de juiste afmetingen te zagen. 
Voorts zijn er krachtige heggenscharen op accu 
om de heg helemaal netjes bij te werken en win-
terklaar te maken. 
Niet iedereen houdt van opwaaiende bladeren in 
te tuin. Het pad of het gazon netjes opruimen is 
heel simpel te doen met de accubladblazer. Krach-

tig en licht in gewicht. Het mooie is dat de bladbla-
zer ook gebruikt kan worden om sneeuw te rui-
men. Men blaast de sneeuw eenvoudig aan de 
kant en men kan het pad of de stoep weer veilig 
gebruiken. Er zijn ook bladblazers die tevens zuig-
hakselaar zijn. Deze apparaten zuigen bladeren 
op en vermalen ze meteen tot compost. Al deze 
handige gereedschappen zijn nu zeer aantrekke-
lijk geprijsd. De mensen van Wempe geven graag 
deskundig advies over de machines die voor uw 
toepassing het meest geschikt zijn.
Het is nu extra aantrekkelijk om eens te gaan kij-
ken, want er zijn vele actieprijzen. 
Wempe Tuin- en Parkmachines, Timmerwerf 65 te 
Heemskerk, tel. 0251-249006. Of kijk voor meer in-
formatie op www.wempetuinenpark.nl.

Wempe Tuin en Parkmachines 

Actieprijzen heggenscharen, 
bladblazers en kettingzagen

Gratis ophaalservice bij Rent a Box
Beverwijk - Bij Rent a Box op de Meubelboulevard 
tellen klanten nog echt mee. Rent a Box is een klein 
opslagbedrijf waar gewerkt wordt met een sociale 
insteek en zeker in deze tijden vindt Rent a Box het 
belangrijk om dit uit te dragen. 
Want de ervaring leert dat de klant steeds vaker de 
behoefte naar voren bracht om extra hulp te krijgen 
tijdens een verhuizing.Rent a Box biedt de helpende 
hand met de gratis ‘Easy Ophaal Service’ in combi-
natie met het huren van opslagruimte. 

Het leeghalen van een appartement, huis of ka-
mer van een overleden familielid is zeer emotioneel 
en met een tijdsdruk erachter, maakt dit een zwa-

re tijd nog zwaarder. Hier kan Rent a Box bij helpen. 
Stel een beslissing om juist die paar dingen weg te 
doen nog even uit, laat het ophalen en opslaan. Zo-
dra de bestemming duidelijk is, zegt men de unit 
op. Een Easy Ophaal Service is vaak dezelfde dag 
nog te regelen, vaak binnen twee uur gereed en dit 
doet Rent a Box helemaal gratis; men betaalt alleen 
de verbruikte brandstof. Wie langer gebruik wil ma-
ken van de service, kan dat doen tegen een kleine 
vergoeding. ,,Wij denken graag met de klant mee 
om een zo voordelig mogelijke oplossing te vinden”, 
zo wordt gesteld. Bel tel.: 0251-222352 voor meer 
informatie of ga langs op de vestiging op de Paral-
lelweg 122c in Beverwijk.
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IJmuiden - Timmer & Schildersbedrijf De Meer in IJmuiden is een 
jong, dynamisch en gecertificeerd bedrijf. Voor alles op het gebied 
van houtsanering, renovatie, onderhoud en schilderwerk kun je bij 
deze professionals terecht. Bij Timmer & Schildersbedrijf De Meer 
ben je altijd aan het juiste adres voor allerlei soorten klussen, tim-
merwerken, materiaal en advies. Maar ook voor kozijnen. 
De opdrachtgevers verwachten een kwaliteitsproduct en een goe-
de service. De Meer kan optimaal adviseren om een zo goed mo-
gelijk beeld te geven van de mogelijkheden. Het doel is uiteindelijk 
dat de opdrachtgever  helemaal tevreden is met de gerealiseerde 
bouwopdracht. 
Het bedrijf staat voor: het nakomen van afspraken, netheid van de 
bouwplaats, een heldere offerte, after-sales, schriftelijke communi-
catie en een gunstige prijs-kwaliteitsverhouding.
Bekijk het resultaat van een selectie van afgeronde projecten. En 
neem voor meer informatie of een vrijblijvende offerte gerust con-
tact op via onderstaande gegevens. Timmer & Schildersbedrijf De 
Meer, Zandvoortstraat 56, 1976BN IJmuiden. Zie ook www.de-meer.
eu, mail naar:
info@de-meer.eu of bel voor informatie of een afspraak naar 0255-
511622 of 06-53587277.

Timmer- en Schildersbedrijf De Meer

Voor al het 
vastgoedonderhoud

IJmuiden - Frank Heeremans van Schilderwerken F.J. Heeremans 
heeft al ruim 32 jaar ervaring in het schilderen, zowel binnen als bui-
ten als onderhoudswerkzaamheden. Hij is een vakman, die voor par-
ticulieren en voor bedrijven werkt. Vakkennis en kwaliteit gaan bij 
hem hand in hand, hij werkt uitsluitend met kwaliteitsproducten zo-
als Sigma en Sikkens. 

Frank werkt netjes, is eerlijk en betrouwbaar en zijn vakwerk is niet 
al te duur. Voordat hij aan een klus begint, komt hij altijd eerst bij 
de klant langs om het te bespreken en afspraken te maken. Zo we-
ten klanten duidelijk waar ze aan toe zijn. Snelle beslissers kunnen 
nog tot 15 maart van de winterpremie profiteren. Dat scheelt voor het 
schilderwerk binnen 45 euro per persoon per dag. Voor alle wonin-
gen die ouder zijn dan twee jaar wordt slechts een BTW-tarief van 
zes procent berekend, zowel voor het binnen- als buitenschilderwerk. 
Ook geeft Frank vier jaar garantie op al het schilderwerk. ,,Ik geloof 
niet in het afsluiten van contracten. Ik snap wel dat grote schilders-
bedrijven er mee werken: zo houden zij het personeel tijdens de wat 
stillere periodes aan het werk. Zij komen dan voor een jaarlijkse con-
trole, maar dat is onzin en er moet wel voor worden betaald’’, aldus 
Frank. ,,Als je goed vakwerk aflevert, dan heb je de eerste drie jaar 
geen omkijken naar het schilderwerk. Ik ben meer van: een man een 
man, een woord een woord. Ik maak duidelijke afspraken.’’ Voor ad-
vies mag Frank Heeremans altijd gebeld worden, hij staat graag voor 
de mensen klaar. Ook voor een gratis en vrijblijvende offerte is hij be-
reikbaar via 06-54383036.

Schilderwerken F.J. Heeremans

Vakkennis en 
topkwaliteit





Beenhakker Bouwmaterialen
Ruim 100 jaar een vertrouwd gezicht

IJmuiden - ,,Bijna 110 jaar oud, om precies te zijn’’, ver-
telt Dirk Beenhakker, jongste telg van de vijfde genera-
tie Beenhakkers. En hij vervolgt: ,,Ons familiebedrijf is in 
1904 gestart als stratenmakersbedrijfje aan de Kanaal-
straat in IJmuiden. Mijn betovergrootvader had daar 
zelfs een fabriekje opgezet en daar bakte hij zijn eigen 
straatklinkers.’’ 
,,Na vele jaren als stratenmakersbedrijf te hebben be-
staan volgde in 1975 de verhuizing naar een nieuw en 
groter pand aan de Dokweg’’, voegt Henk Pippel toe, die 
ruim 40 jaar werkzaam is bij Beenhakker. ,,Dat was te-
vens de stap naar de broodnodige schaalvergroting en 
sinds die tijd zijn we ook begonnen met de verkoop aan 
particulieren’’ , vervolgt hij.
,,Gedurende al die jaren zijn ons bedrijf en ons klanten-
bestand gestaag gegroeid. Onze specialiteit vormt het 
keramische product zoals stenen, wand- en vloertegels, 
mozaïek, dakpannen, raamdorpels en nog veel meer. 
In totaal importeren wij tegels van zo’n vijfentwintig ver-
schillende fabrieken, van Duitsland tot China en van Ita-

lië via Portugal tot Brazilië. Bovendien verkopen wij zand 
en grind, lateien,  stucadoors- en pvc-materialen aan 
een grote diversiteit van afnemers.  Dat zijn overheden, 
woningbouwverenigingen, architecten, aannemers, te-
gelzetters, dakbedekkers, voegbedrijven, projectontwik-
kelaars en natuurlijk aan particulieren’’ ,voegt Dirk toe. 
,,Ons doel is om zo groen mogelijk te werken’’ ,vervolgt 
Dirk. ,,Dat vinden klanten niet alleen terug in onze huis-
kleur, maar daar bedoelen we ook mee dat we zo veel 
als mogelijk werken met producten die milieu-vriendelijk 
en duurzaam worden geproduceerd. Dat geldt niet al-
leen voor tegels, maar vooral ook voor onze bouwstof-
fen’’. En tenslotte benadrukt Dirk: ,,Bij ons krijgt iedere 
klant uitgebreid en deskundig advies. Wij helpen graag 
bij het uitzoeken van de juiste tegel en als iemand wil kij-
ken hoe de tegel thuis staat dan kan hij een gratis mon-
ster meenemen’’. 

Meer informatie over Beenhakker BV is te vinden op de 
website: www.beenhakkerbv.nl.

IJmuiden - Al meer dan dertig jaar is Bonlite een bekend 
gezicht aan de Kennemerlaan 39 in IJmuiden. Het ge-
degen familiebedrijf werd destijds opgericht door vader 
Van der Prijt en is de afgelopen jaren door zijn zoons Rai-
mond en Jan verder uitgebreid. Gedurende al die jaren 
heeft Bonlite, als erkend zonweringsbedrijf, een uitste-
kende naam opgebouwd als het gaat om maatwerk in 
wooncomfort.

Goed opgeleid personeel staat garant voor professioneel 
opmeten en monteren waarbij service en garantie hoog 
in het vaandel staan.
,,Wat dat betreft gaat geen zee of raam ons te hoog’’, ver-
telt Raimond. ,,Zoals op de foto te zien is moet mijn broer 
Jan zo nu en dan zelfs van een hoogwerker gebruik ma-
ken om zonweringen te monteren. Maar dat is nu ook 
weer niet de praktijk van alle dag,‘’ vervolgt hij, ,,want we 
zijn natuurlijk ook gewoon druk met het monteren van bij-
voorbeeld Luxaflex zonweringen. En voor potentiële ko-
pers heb ik nog een plezierige mededeling want op het 
gehele programma van Luxaflex, dus niet alleen zonwe-
ringen maar ook plissé hordeuren, geven wij nu een kor-
ting van 15%’’. 

En dat is niet het enige voordeel dat momenteel bij Bon-
lite te verkrijgen is. ,,Bij aanschaf van een rolluik leveren 
we, gratis, een Somfy-motor voor de electrische bedie-
ning ’’ ,zegt Raimond. ,,Wat wij merken is dat mensen 
steeds vaker overgaan op het monteren van rolluiken. 
Zeker bij nieuwbouwhuizen gaan de ramen nagenoeg 
allemaal naar binnen open, en dan is het lastig als er aan 
de binnenkant zonwering voor het raam hangt’’, licht hij 
toe. ,,Ook merken we dat steeds meer mensen overgaan 
tot automatisering in en rond hun huis, de zogenaamde 
huis-domotica. Veel zaken kunnen op afstand, via tablet 
of smartphone, eenvoudig worden bediend. Dit soort sy-
stemen werkt draadloos, is eenvoudig te installeren, je 
kunt er je alarm of videobewaking aan koppelen evenals 
je zonnescherm of je thermostaat. 

Bij ons in de winkel heb ik een uitgebreid demonstratie-
paneel, zodat ik geïnteresseerde klanten alle mogelijkhe-
den kan laten zien. Dus komt allen naar Bonlite’’ ,zo sluit 
Raimond het gesprek af.

Bonlite, dé specialist 
voor binnen- en 
buitenzonwering
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IJmuiden - Op zaterdag, 12 oktober vindt 
de feestelijke viering plaats van het feit dat 
vader en moeder Van Westerhoven, 75 jaar 
geleden, de grondslag legden voor het hui-
dige verfconcern. Van Westerhoven senior 
was destijds als bedrijfsleider werkzaam bij 
een verffabriekje in Haarlem en dacht op 
een gegeven moment, dat kan ik zelf be-
ter en hij startte in 1938 zijn eigen verfma-
kerij op de huidige locatie aan de IJmuider-
straatweg. En zo kon het gebeuren dat hun 
beide zonen, Robert en Arnold, die het ma-
ken van verf als het ware met de paplepel 
kregen ingegoten, in de voetsporen van 
hun ouders zijn getreden. 

Arnold ging verftechniek studeren in Duits-
land en Robert bekwaamde zich in de eco-
nomische aspecten van de bedrijfsvoering. 
Ook hun beide zonen, Machiel voor de 
techniek en Toon voor de commercie, zitten 
inmiddels in de leiding van het bedrijf als-
mede schoondochter Henriette als mana-
ger retail.
,,Tot het midden van de tachtiger jaren wa-
ren we alleen productiebedrijf, maar daar-
na hebben we de winkel geopend op de-
zelfde plek waar we nu nog steeds zit-
ten’’, vertelt Robert. Hij vervolgt: ,,In die jaren 
kwam ook het besef dat, wilden we echt 
groter groeien, we ons onderscheidend in 
de markt zouden moeten opstellen. En dat 
hebben we weten te bereiken door ons, als 
één van de eerste in de branche, te focus-
sen op duurzaamheid. Want bij de fabrica-
ge van verf werden in die tijd nogal wat mi-
lieu-onvriendelijke grondstoffen gebruikt en 
daar wilden we vanaf’’. En Henriette vult 
aan: ,,Gezien het feit dat we door de jaren 
heen een enorme kennis hadden opge-
bouwd omtrent het proces van verfmaken 
zijn we, mede op basis van deze kennis, er-
in geslaagd onze eigen natuurverf, Aqua-
marijn, te produceren. Deze verf is gemaakt 
van minerale en plantaardige grondstoffen 
waar we inmiddels al zo’n 35 jaar ervaring 
mee hebben opgebouwd’’. 

,,Aardolie, één van de basisgrondstoffen 
van verf, is een vervuilende, fossiele grond-
stof die bovendien eindig is en daarom 
zochten we naar een alternatief en dan 
ook nog het liefst een product dat we re-
gionaal zouden kunnen betrekken’’ ,vult 
Robert aan. ,,We kwamen toen uit op lijn-
olie, dat je kunt winnen uit de zaden van 
de vlasplant. Eerst moesten we de lijnolie 
nog uit het buitenland importeren, maar 
sinds enige tijd hebben we nu lijnolie van 
eigen bodem dat we betrekken van een 
tweetal boeren, één in Friesland en één in 
de Haarlemmermeer. Als familiebedrijf zijn 
we er trots op dat we deze , hoogkwalita-
tieve, natuurverf hebben kunnen ontwikke-
len waarbij het milieuaspect voor ons voor-
op stond’’. ,,En, ook belangrijk’’, vult Henriet-
te aan ,,de verf van Aquamarijn ruikt prettig 
en verwerkt heel makkelijk. Na het schilde-
ren slaap je dezelfde avond gewoon weer 
in je eigen slaapkamer’’.  
Om de klanten ook mee te laten profiteren 
van dit 75-jarig jubileum krijgt elke klant op 
12 oktober het product dat hij koopt voor 
75% van de vastgestelde verkoopprijs. Veel 
meer informatie over het totale leverings-
programma is te vinden op de website: 
www.rigoverfcentrum.nl.

IJmuiden - Wie in oktober of no-
vember bij Kumaro Kozijnen een 
offerte voor kunststof kozijnen 
aanvraagt, ontvangt een trendy 
woonblad en het nieuwe Alku-
plus inspiratiemagazine geheel 
gratis. Elke klant die deze maan-
den een order plaatst,  krijgt een 
tijdschriftenbon op een tijdschrift 
naar keuze cadeau. De hoogte 
van het bedrag van de bon is af-
hankelijk van de order die wordt 
geplaatst. Bovendien maken al-
le klanten in de maanden okto-
ber en november kans op een 
terrasoverkapping ter waarde 
van 4.650 euro. 
Ook tijdens de  Woondagen kan 
men in de showroom langsko-
men voor een vrijblijvende of-
ferte. Onder het genot van een 
kopje koffie of thee legt de ad-
viseurs de actievoorwaarden uit. 
Ook voor dakkapellen, kunst-
stof gevels, boeidelen, boeideel-
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Velsen - Bent u benieuwd wat uw leen-
mogelijkheden zijn bij de aankoop van 
een woning? Rabobank Velsen en Om-
streken organiseert elke donderdag-
avond van 18.00 tot 19.00 uur een Inloop-
avond Wonen. Tijdens deze avond kunt 
u terecht voor een vrijblijvende bereke-
ning van de financieringsmogelijkheden. 
De Inloopavond Wonen vindt plaats in het 
nieuwe adviescentrum van de Rabobank 
aan de Zadelmakerstraat 150 in Velser-
broek. 
Wanneer u op zoek bent naar een wo-
ning, dan wilt u vast weten wat u kunt le-
nen. Tijdens de Inloopavond Wonen van 
Rabobank Velsen en Omstreken kunt u 
dat vrijblijvend laten berekenen door één 
van de financieel adviseurs. U hoeft geen 
afspraak te maken en kunt gewoon bin-
nenlopen. Ook wanneer u geen klant 
bent van de Rabobank. De adviseurs van 
de Rabobank staan klaar om uw woon-
vragen te beantwoorden en uw leenca-
paciteit inzichtelijk te maken. Als experts 
op het gebied van wonen en hypotheken 
zijn zij op de hoogte van de ontwikkelin-
gen en helpen zij u graag verder op weg. 

De Inloopavonden Wonen zijn gratis te 

bezoeken. Vooraf aanmelden is niet no-
dig. Voor een goede berekening van uw 
leencapaciteit wordt geadviseerd om uw 
salarisstrook mee te nemen. 

De inloopavond vindt elke donderdag-
avond plaats tussen 18.00 uur en 19.00 
uur. Locatie is Zadelmakerstraat 150, 
1991JE Velserbroek. De avond is bestemd 
voor particuliere woonvragen. Voor on-
dernemers wordt gevraagd om een af-
spraak in te plannen. De Rabobank is be-
reikbaar via www.rabobank.nl/velsen of 
023-513 35 00. 

Het gesprek tijdens de Inloopavond is 
een oriënterend gesprek. Dit kost niets. 
Zo weet u of uw wensen mogelijk zijn. 
Wanneer u daarna besluit een afspraak 
te maken voor een adviesgesprek, is het 
belangrijk dat u weet wat de kosten zijn 
voor het advies en het afsluiten van uw 
hypotheek. Deze kosten staan vast en 
zijn niet afhankelijk van de hoogte van 
uw hypotheek. U weet dus vooraf hoe-
veel u betaalt en wat u daarvoor van Ra-
bobank mag verwachten. Lees meer over 
advies- en afsluitkosten op www.rabo-
bank.nl/velsen.

Rabobank Velsen en Omstreken

Elke donderdagavond 
Inloopavond Wonen

Rigo Verfcentrum

Al 75 jaar een begrip

Oktober woonmaand bij 
Alkuplus Kumaro Kozijnen

Wanneer u in de maanden oktober en 
november een offerte voor kunststof 
kozijnen aanvraagt, ontvangt u een 
trendy woonblad én het nieuwe 
Alkuplus inspiratiemagazine 
geheel gratis. Plaatst u een order 
dan krijgt u een abonnement 
op een tijdschrift naar keuze. 
Bovendien maken alle orders die in de 
maand oktober en november geplaatst 
zijn kans op een terrasoverkapping 
t.w.v. e 4650,-.* 

Kumaro Kozijnen B.V.
Maxwellstraat 1 
1976 AD IJmuiden
Tel. 0255 - 512 109
Voor openingstijden kijk op
www.kumarokozijnen.nl

Maak kans op een 
gratis terrasoverkapping 
t.w.v. e 4650,-

www.kumarokozijnen.nl *Vraag in onze showroom naar de actievoorwaarden.

bekleding, Velux dakramen, terrasoverkappingen, 
en alle soorten beglazingen kunt u bij Kumaro Ko-
zijnen terecht.De showroom aan de Maxwellstraat 1 
in IJmuiden is geopend op donderdag en vrijdag van 
11.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.30 tot 15.30 
uur. Maandag, dinsdag, en woensdag alleen op af-
spraak. Voor een vrijblijvende offerte komen de advi-
seurs van Kumar Kozijnen ook langs komen om de 
mogelijkheden thuis door te nemen. Bel voor infor-
matie 0255- 512109. Zie ook www.kumarokozijnen.nl.
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Serviceflat De Luchte in Driehuis

Huurappartementen in veilige
en beschermde woonomgeving

Driehuis - Senioren die op zoek 
zijn naar een prettige manier van 
wonen in een huurappartement, 
kunnen tijdens de Open Hui-
zen Route op 5 oktober a.s. een 
kijkje nemen bij Serviceflat De 
Luchte in Driehuis. 

De combinatie van zelfstandig en 
‘verzorgd wonen’ maakt het aan-
trekkelijk om voor deze woonvorm 
te kiezen: alle services, faciliteiten 
en activiteiten liggen binnen hand-
bereik. Dat geldt zowel voor de mo-
gelijkheden op het gebied van alar-
mering en verzorging, alsook voor 
de maaltijdservice, huishoudelij-
ke hulp, wasserijservice en activi-
teiten als gymnastiek, biljarten en 
jeu de boules. Margreet Vink, direc-
teur van Serviceflat De Luchte: ,,Al-
les kan en niets is verplicht. Nieuwe 
bewoners kunnen zelf bepalen welk 
servicepakket ze afnemen: ‘Ba-
sis’, ‘Op maat’ of ‘Comfort’. Zo kun-
nen ze kiezen voor een basispakket 
van alleen wonen, maar ook voor 
een combinatie met warme maaltij-
den en/of huishoudelijke hulp. Be-
woners met alleen een basispakket 
kunnen zelf bepalen welke services 
ze willen. Zo kan men geheel naar 
eigen wens een individueel pakket 
samenstellen en bijvoorbeeld per 
dag beslissen of men een maaltijd 
wil afnemen.”

Eigentijdse uitstraling  
De afgelopen twee jaar stonden bij 
Serviceflat De Luchte in het teken 
van een grondige verbouwing, be-
ginnend bij het dak en de riolering 
en onlangs eindigend in een totaal 
vernieuwde hal en recreatieruimte. 
Buiten het opknappen van de alge-
mene ruimtes, worden ook de ap-
partementen die vrijkomen, aange-
past aan de huidige wensen. Hier-
mee heeft De Luchte een eigentijdse 
uitstraling gekregen. Margreet Vink 
heeft veel waardering voor de wij-
ze waarop de bewoners met de ver-
bouwing zijn omgegaan. ,,Met na-
me het laatste half jaar hebben wij 
veel geduld van hen gevraagd. Door 
de renovatie van de recreatieruim-
te konden zij daar heel lang niet te-
recht. De recreatieruimte is toch de 
plek waar de bewoners elkaar ont-
moeten, of het nu is voor een praat-
je, de koffie of het lezen van een 
krant. Inmiddels heeft de recreatie-
ruimte een grand café-achtige uit-
straling gekregen en zijn de ver-
schillende activiteiten weer volop 
aan de gang. Je merkt echt dat de 
bewoners juist dat sociale aspect zo 
enorm waarderen!”

Zorg op afroep
Senioren willen het liefst zo lang 

mogelijk zelfstandig wonen. Vol-
gens Margreet Vink maken de men-
sen die in Serviceflat De Luchte ko-
men wonen de keuze om zelfstan-
dig en toch samen te wonen. ,,Ik 
hoor vaak dat, mocht er op een ge-
geven moment iets aan de hand zijn, 
men niet in een afhankelijke positie 
terecht wil komen en de zekerheid 
wil hebben dat er dan meteen ade-
quate zorg verleend kan worden.” 
De Luchte heeft hierop ingespeeld 
door een samenwerking met een 
thuiszorgorganisatie aan te gaan. 
Deze thuiszorgorganisatie, ViVa! 
Thuis, heeft nu een kantoorruimte in 
De Luchte. Bewoners die zorg nodig 
hebben, kunnen heel laagdrempelig 
terecht bij de medewerkers van Vi-
Va! Thuis, die volledig op de hoog-
te zijn van de regels en voorwaar-
den voor het verkrijgen van thuis-
zorg volgens de AWBZ en/of Zorg-
verzekeringswet. Indien gewenst re-
gelen zij dan ook meteen de aan-
vraagprocedure. Dankzij de combi-
natie van het servicepakket van De 
Luchte en de hulp van de thuiszorg 
kunnen bewoners in de meeste ge-
vallen in De Luchte blijven wonen.

Viering 40-jarig jubileum
Onlangs, in de week van 16 tot 
en met 20 september jl., werd het 
40-jarig jubileum van De Luchte 
groots gevierd. Met het hijsen van 
de vlag werd op maandagmorgen 
16 september het startsein gegeven 
voor de jubileumactiviteiten. Het ge-
zamenlijke diner, het optreden van 
het ‘De Luchte-Koor’, de komst van 
een valkenier en de optredens van 
twee a capella groepen, Muzen-
co en Brothers-4-Tune, werden en-
thousiast door de bewoners ontvan-
gen. Datzelfde geldt voor de druk 
bezochte afsluitende receptie waar-
voor externe relaties, bestuur, be-
woners en (oud)medewerkers wa-
ren uitgenodigd. Een jubileum waar 
nog lang met plezier over nagepraat 
zal worden. 

Heeft u een vraag over het wonen 
in een van onze huurappartemen-
ten? Of wilt u een vrijblijvende af-
spraak maken? U kunt ons bereiken 
via (0255) 53 60 70 of via info@de-
luchte.nl. 

(foto’s: B. Windmeijer)





IJMUIDEN                GROENEWEG 53

Zeestraat 66, 
1942 AS Beverwijk
T 0251 - 27 27 26 
grasmakelaardij.nl

VRAAGPRIJS: 
158.000,- k.k.

OPEN
HUIZEN

DAG

5 oktober 
a.s.

11.00-15.00
Leuke, keurig afgewerkte tussenwoning in de 
populaire Bomenbuurt.

IJmuiderstraatweg 173, IJmuiden Vraagprijs € 185.000,--
Op het mooiste gedeelte van de IJmuider-
straatweg gelegen woning met 3 slaapkamers, 
prachtig vrij uitzicht over het Noordzeekanaal 
en een zonnige tuin op het zuiden. De woning is 
uitstekend onderhouden en ligt tegenover een 
plantsoen.

Bouwjaar ca. 1928.
Woonoppervlakte ca. 90 m2, inhoud ca. 300 m3.
V.v. gas-cv en kunststof kozijnen met isolerende 
beglazing.
Keuken ca. 6 jaar geleden vernieuwd.

Zeewijkplein 52, IJmuiden Vraagprijs € 149.000,--
Uitstekend onderhouden 3-kamerappartement, 
gelegen op de 3e etage. Betreft het grootste 
type in de Sterflat met 2 slaapkamers, een 
woonkeuken en een royaal balkon op het wes-
ten. Het appartement is geheel gerenoveerd en 
kan zo worden betrokken.

Bouwjaar ca. 1970.
Woonoppervlakte ca. 84 m2, inhoud ca. 210 m3.
V.v. van gas-cv (blokverwarming).
Buitenschilderwerk recent uitgevoerd, balkon-
hek recent vernieuwd.
Gezonde Vereniging van Eigenaren.
Servicekosten € 284,05 per maand inclusief 
stookkosten, waterverbruik en (kook)gas.

"Open Huis" 5 OktOber 11:00 tOt 15:00 uur

Planetenweg 68
1973 BH  IJmuiden
✆ 0255 - 52 44 44
info@vogelmakelaars.nl
www. vogelmakelaars.nl

Huis verkopen? Kleine investering doet wonderen!
Velsen - Als het besluit is gevallen om het 
huis te gaan verkopen, dan wil men er 
ook snel vanaf. Het begint met de keu-
ze van de juiste makelaar. Is de makelaar 
actief, geeft hij een persoonlijk advies en 
wordt het huis goed getaxeerd of kijkt hij 
alleen maar naar de gangbare prijzen in 
de omgeving? Wat u in uw hoofd heeft 
is meestal niet de uiteindelijke vraagprijs. 
De makelaar kan vaak twee prijzen ge-
ven, de mogelijke of gewenste waarde 
en de marktwaarde. Het laatste garan-
deert niets, maar vergroot wel de kans 
op snellere verkoop in plaats van hoog 
beginnen en uiteindelijk na maanden de 
prijs te moeten verlagen om toch op die 
marktwaarde uit te komen. 
Maar er zijn meer mogelijkheden waar-
onder de presentatie van het huis. Is het 
huis schoon en opgeruimd als er kijkers 
komen is het gras gemaaid en glimmen 
de ramen? Werk hier en daar de verf bij 
en zorg ervoor dat men niet afschrikt van-

wege achterstallig onderhoud. U kunt dat 
beter laten repareren want uiteindelijk 
bepaalt de kwaliteit de verkoopprijs.

Niet alleen de eigenaar maar ook de ma-
kelaar presenteren de woning en wel op 
verschillende manieren. Hoe hangt de 
woning in zijn etalage, hoe ziet zijn web-
site eruit, kan voor een aantrekkelijke prijs 
geadverteerd worden in de best gelezen 
lokale krant? Niet onbelangrijk, wordt het 
huis gepresenteerd op een paar velle-
tjes papier of komt er een mooie folder 
die meteen al het goede gevoel aan de 
potentiële koper geeft? Is de folder eer-
lijk, informatief, stevig en duidelijk? Zijn de 
foto’s kwalitatief niet top, is er niet geko-
zen voor de juiste hoek of belichting? Dan 
is het zeker dat dat veel reacties scheelt. 
Potentiële kopers kijken op bijvoorbeeld 
Funda en doen dat om een eerste indruk 
te krijgen en dat kan alleen maar met de 
foto’s. Er is maar één kans om een eerste 

Open Huizen Route
Velsen - Zaterdag 5 oktober vindt weer 
de NVM Open Huizen Route plaats waar-
bij men bij de deelnemende woningen 
tussen 11.00 uur en 15.00 uur zonder af-
spraak kan kijken. De eigenaren c.q. be-
woners zijn dan thuis om geïnteresseer-
de kijkers de woning te laten zien en rond 
te leiden.
,,Ik verwacht deze keer best veel belang-
stelling’’, aldus Cocky Luttikhuizen van 
Prins Makelaardij. ,,Er staan aardig wat 
woningen en appartementen te koop en 
het lijkt weer de goeie kant op te gaan 
met de woningmarkt. Mensen die een 
woning willen kopen kunnen op die dag 
een route uitstippelen van de wonin-
gen die ze willen bekijken, uiteraard ge-
heel vrijblijvend. De deelnemende wonin-
gen staan vermeld in de diverse adver-
tenties (zie elders in deze krant), op fun-
da en andere internet sites en natuurlijk 
ook op onze eigen nieuwe website www.
prinsog.nl, die sinds begin september live 
is.’’
Met name in IJmuiden is er een enor-
me verscheidenheid aan woningen. Men 
kan hier goed terecht voor een voorde-
lig appartement tot een karakteristiek he-

renhuis en voor alles wat daar tussen zit. 
“Daarom hoop ik ook echt dat de men-
sen de Open Huizen Route gebruiken om 
die woning te vinden die ze zoeken. Zelf 
zit ik die dag op kantoor en daar ben ik 
bereikbaar voor als mensen vragen heb-
ben of een afspraak voor een tweede be-
zichtiging willen maken of zelfs al een 
bod uit willen brengen. Ze kunnen me 
vinden aan de Havenkade 1 op de hoek 
van de Kennemerlaan of bellen op 0255-
520180.’’

indruk te maken! Zijn de foto’s niet opti-
maal dan geldt hetzelfde voor de respon-
se, de foto’s moeten lokken en nieuwsgie-
rig maken.
Al is de makelaar verder geweldig in zijn 
vak, foto’s van het huis of de tuin maken 
is een vak apart. De ervaring leert dat ie-
mand als fotograaf Reinder Weidijk van 
www.huisenkantoorfotografi e.nl daar 
zeer goed in is. 

Hij wordt ingezet als de verkoop beter kan 

of door mensen die meteen willen gaan 
voor de beste aanpak.
Reinder weet exact vanaf welke hoek de 
shot genomen moet worden en adviseert 
ook bij het neerzetten of juist weglaten 
van spullen. Vanaf 150 euro exclusief btw 
heeft men een reportage van het huis, 
een kleine investering voor een goede 
aanpak met resultaat! Kortom, presen-
teer de woning op de juiste wijze en com-
bineer dat met een realistische vraagprijs. 
Zo wordt de droom van verkopen realiteit.
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Tijdelijk naar Bickerlaan

Nieuwbouw Bosbeekschool
De oude Bosbeekschool ver-
dwijnt, maar de huidige entree 
komt terug in de nieuwbouw. Er 
wordt een tijdelijk onderkomen 
gerealiseerd aan de Bickerlaan. 
Op dinsdag 15 oktober is er een 
informatiebijeenkomst in De Wil-
deman in Santpoort-Noord. 

Afgelopen donderdag 26 septem-
ber is na het college van B&W ook de 
gemeenteraad akkoord gegaan met 
sloop en nieuwbouw van de Bos-
beekschool op de huidige locatie. 
Een belangrijk aandachtspunt hier-
bij is dat de huidige entree als ka-
rakteristiek deel van de school blijft 
bestaan. De werkzaamheden voor 
de nieuwe school zijn gepland in 
het schooljaar 2014-2015. De stich-
ting Openbaar Primair Onderwijs 
IJmond bouwt de nieuwe school. Er 
is inmiddels gestart met de selec-
tie van een architect. De gemeente 
Velsen is verantwoordelijk voor het 
openbaar gebied om de school heen.

In het schooljaar 2014-2015 wordt 
er les gegeven op een andere loca-
tie: aan de Bickerlaan in Santpoort-
Noord. Hier komt een tijdelijk on-
derkomen voor maximaal twee 
jaar. 

De keuze voor de Bickerlaan is me-
de tot stand gekomen na consulta-
tie van het schoolbestuur, de Stich-
ting Santpoort en het Wijkplatform 
Santpoort-Noord. Om de noodlo-
kalen te mogen plaatsen, is een tij-
delijke afwijking van het bestem-
mingsplan nodig. Hiervoor wordt 
een uitgebreide voorbereidings-
procedure gevolgd. 

Op dinsdagavond 15 oktober a.s. is 
er een bijeenkomst in café De Wil-
deman, Hoofdstraat 142 in Sant-
poort-Noord waarbij inwoners vra-
gen kunnen stellen. Dit geldt voor 
zowel de nieuwbouw als de tijdelij-
ke huisvesting. Aanvang 19.30 uur. 
Aanmelden is niet nodig. 

Duurzame energie stadhuis
Warmte en kou uit de grond – 
daar gaat het Dudokgebouw van 
het stadhuis van Velsen gebruik 
van maken. De aanleg van de-
ze duurzame energiebron is eind 
september gestart.

Bij het stadhuis van Velsen wordt 
een warmte- en koudeopslag aan-
gelegd voor de energievoorziening 
van het Dudokgebouw. Deze duurza-
me voorziening heeft een koude en 
een warme bron, die worden aange-
legd op ongeveer 160 meter diepte. 
In de winter wordt er warmte uit de 
warme bron onttrokken voor de ver-
warming van het gebouw. In de zo-
mer wordt het gebouw gekoeld via 
de koudebron. De warmte en de kou 
worden vervoerd via grondwater. 
De warme bron bevindt zich onder 
Plein 1945 en de koude bron onder 
het Dudokplein. 

Installatiebedrijven Kuijpers en Du-
ratherm zijn gestart met de aanleg 
van de ondergrondse bronnen met 
behulp van een auto met boorin-
stallatie. De booropstelling is onge-
veer 10 meter hoog. De werkzaam-
heden vinden overdag en soms ’s 

avonds plaats en duren ongeveer vijf 
weken. Vrachtauto’s voeren de afge-
graven grond af. Voor de veiligheid 
van weggebruikers zijn borden ge-
plaatst en hekken bij de opstelplaats 
van de vrachtauto. De wegen blijven 
dus toegankelijk voor alle verkeer. 
Eventuele overlast is daarmee tot 
een minimum beperkt. Omwonen-
den zijn geïnformeerd met een brief 
die half september huis aan huis is 
verspreid.

Vissers ‘vangen’ 250 kilo
Op vrijdagavond 27 september 
hebben sportvissers onder het 
motto ‘Hou je visstek schoon’ het 
zwerfvuil op de Noord- en Zuid-
pier opgeruimd. Ze haalden meer 
dan een aanhanger troep op.

Ron Gatowinas, voorzitter van de 
commissie zeevissen van de hengel-
sportfederatie Sportvisserij Mid-
West Nederland, verbaast zich over 
de hoeveelheid rommel die sportvis-
sers na een dagje bij de pieren achter-
laten, al haast hij zich om te zeggen 
dat er verbetering inzit.  Waar voor-

gaande jaren nog honderden kilo’s 
van de pieren werd afgehaald, is er 
deze keer ‘slechts’ 250 kg verzameld 
aan blikjes, hout en allerlei soorten 
plastic. Sportvissers worden zich 
meer bewust van hun verantwoor-
delijkheid voor het milieu. De actie 
‘Hou je visstek schoon’ is een samen-
werkingsverband van de georgani-
seerde sportvisserij. Dit zijn de hen-
gelsportverenigingen Zeevissen.com, 
IJmuider Zuidpier Zeevis Vereniging 
(IJZVV), de Hengelsportfederatie 
MidWest Nederland, zeevistips.nl en 
hengelsport Rik uit Beverwijk.

College bezoekt moskee
Op 1 oktober bracht het voltallige college van B&W een bezoek aan de Kuba 
Moskee. De samenwerking tussen het bestuur van de moskee is al jaren zeer 
goed. De Imam en de burgemeester spraken beide uit dat deze verbonden-
heid in de toekomst zeker moet worden voortgezet. De Imam wijst hier op 
een detail in de gebedsruimte. (foto: Reinder Weidijk)
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Sluitingstermijn is 18 oktober a.s.

Evenementen aanmelden
Elk jaar zijn er tientallen evene-
menten in de gemeente Velsen en 
in de regio Kennemerland.

Voor goede coördinatie en voldoen-
de inzet van de hulpdiensten (ambu-
lances, brandweer en politie) wil de 
gemeente daar op tijd een overzicht 
van hebben: een evenementenkalen-
der. Evenementen die in 2014 gaan 
plaatsvinden moeten vóór 18 okto-
ber worden aangemeld.

Op www.velsen.nl onder Velsen Ac-
tueel staat hoe u dat kunt doen; daar 
is ook het aanmeldingsformulier te 
downloaden. Dit kunt u mailen naar 
evenementen@velsen.nl.

Wie geen internet heeft kan het for-
mulier opvragen bij het Klant Con-
tact Centrum van de gemeente Vel-
sen via telefoonnummer 0255-
567200.

Dierendag en dierenwelzijn
Op vrijdag 4 oktober 2013 is het 
Werelddierendag. De gemeen-
te Velsen heeft de vele aspec-
ten van dierenwelzijn in een nota 
staan, die nog steeds actueel is.

Dierenwelzijn gaat niet alleen over 
de goede verzorging die inwoners 
van Velsen geven aan hun hond, kat 
en cavia. Voor een gemeente bete-
kent het ook dat er afspraken moe-
ten zijn over wie zorgt voor de eer-
ste hulp aan zeehonden, voor zwerf-
dieren, dieren waar mensen afstand 
van doen en uiteindelijk ook voor 

gewonde en dode dieren. In 2013 
heeft de gemeente Velsen afspra-
ken gemaakt met alle partners die 
hier een rol in hebben: de dieren-
ambulances in Kennemerland (bo-
ven het kanaal) en Velsen, het Ker-
bert Dierentehuis in Heemskerk, 
het Knaagdierencentrum in Hei-
loo en het dierenasiel. Deze afspra-
ken – die in de Nota Dierenwelzijn 
2011-2014 staan – zorgen voor een 
goed leefklimaat voor mens en dier 
en voor duidelijke afspraken met de 
uitvoerende organisaties. (foto: ge-
meente Velsen)

Van Velsen tot Heemskerk

Groot onderhoud aan A9
Rijkswaterstaat doet groot onder-
houd aan de A9 vanaf knooppunt 
Velsen tot en met afslag Heems-
kerk. Van half augustus tot begin 
oktober 2013 worden de voeg-
overgangen vervangen en krijgt 
de weg een nieuwe laag asfalt. 
Het verkeer moet rekening hou-
den met omleidingen en extra 
reistijd.

Het asfalt op de A9 is verouderd en 
aan vervanging toe. Daarom brengt 
Rijkswaterstaat een nieuwe laag aan 
op de weg in de richting Alkmaar en 
op de oostelijke op- en afrit Heems-
kerk (richting Alkmaar). Ook wor-
den de voegovergangen vervangen 
– de voegen tussen de verschillende 
wegdekplaten. Daarnaast zijn er on-

derhoudswerkzaamheden aan via-
duct Communicatieweg over de A9 
ter hoogte van afslag Heemskerk. De 
werkzaamheden zijn augustus be-
gonnen en duren nog tot in oktober 
2013.

Op 4 en 5 oktober vinden er werk-
zaamheden plaats aan de afrit 
Heemskerk vanuit Amsterdam.

Het verkeer wordt omgeleid. Waar 
en wanneer er wordt gewerkt staat 
op www.velsen.nl. Ook kunt u de lan-
delijke informatielijn van Rijkswa-
terstaat bellen: 0800-8002 (gratis, 
zeven dagen per week, van 06.00 tot 
22.30 uur). De werkzaamheden du-
ren uiterlijk tot 7 oktober.

7 t/m 12 oktober 2013

De week van de veiligheid
Elk jaar, begin oktober, is de Week 
van de Veiligheid. Dit jaar is het 
onderwerp ‘preventie’. Ook in de 
regio IJmond worden voorlich-
tingsbijeenkomsten gehouden.

Het aantal inbraken in Nederland en 
in de IJmond stijgt. Mensen kunnen 
veel zelf doen om veiliger te wonen. 
In het hele land en in de regio organi-
seren gemeenten en politie voorlich-
tingsbijeenkomsten over hoe mensen 
woningovervallen, babbeltrucs en in-
braak kunnen voorkomen. Eerder dit 
jaar zijn er in verschillende kernen 
van Velsen bijeenkomsten geweest. 
Als er nog meer volgen, komt het be-
richt in deze Infopagina te staan.

Zorg voor voldoende licht om uw wo-
ning. Haal ladders, containers of an-
dere hulpmiddelen bij uw woning 
weg; inbrekers gebruiken die om bin-
nen te komen. Vertel uw buren dat u 
op vakantie gaat. Zij kunnen een oog-

je in het zeil houden en misschien de 
post weghalen en af en toe de gor-
dijnen open en dichtdoen. Zorg voor 
goed hang- en sluitwerk op ramen en 
deuren. Op de website http://www.
politiekeurmerk.nl/bewoners/pre-
ventietips staan tal van bruikbare 
preventietips.

De Week van de Veiligheid wordt ge-
organiseerd door diverse branche- en 
koepelorganisaties, gemeenten, poli-
tie en OM en wordt ondersteund door 
het ministerie van Veiligheid en Jus-
titie.

Toespraak Wim Westerman

Jaarmarkt Oud-Velsen
Een tufstenen toren gekoppeld 
aan een atoomklok – het uurwerk 
van de Engelmunduskerk in Oud-
Velsen loopt tot op de seconde 
precies.

Tijdens een grondige opknapbeurt 
van de toren is het uurwerk op de 
honderden jaren oude toren van de 
Engelmunduskerk gekoppeld aan de 
atoomklok in Frankfurt. Wim Wes-
terman, wethouder Cultuur van Vel-
sen, vond het bijzonder dat het oud-
ste gebouw in Velsen nu verbonden 
is met hypermoderne techniek. Hij 
memoreerde dit – staande voor het 
rad van avontuur – op zaterdag 28 
september, tijdens de jaarmarkt in 
Oud-Velsen. (foto: Reinder Weidijk).
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22.500e zwembadbezoeker 
in de maand september
De heer en mevrouw Van Deem-
ter zijn de  22.500e  bezoekers in 
september van Zwembad De Hee-
renduinen. Een taart en tien vrij-
kaartjes voor het zwembad kre-
gen zij als cadeau.

De heer en mevrouw Van Deem-
ter hebben elkaar 15 jaar geleden 
ontmoet bij het banen zwemmen 
in zwembad De Hoogeberg. Tegen-
woordig zijn zij vaste deelnemers 
aan het therapeutisch zwemmen.  Ze 
vinden het erg gezellig om met an-

dere mensen in contact te komen. 
De heer en mevrouw Van Deemter 
komen wekelijks met veel plezier 
zwemmen en genieten van het war-
me water. Ze vinden het wel erg jam-
mer dat het therapeutisch zwemmen 
in de zomervakantie zo vroeg is.

Zwembad De Heerenduinen is dit 
jaar 10 open. In 2013 wordt iedere 
22.500e  bezoeker in het zonnetje ge-
zet. De teller staat vanaf de opening 
in 2003 op 2.799.323 bezoekers. (fo-
to: gemeente Velsen)

Boot op Brakland
Sinds een week ligt er een boot op Brakland in Oud-IJmuiden. Hij is ge-
schonken door het nabijgelegen Nova College Maritieme Academie. Mede-
werkers van de afdeling Wijkbeheer van de gemeente Velsen hebben de boot 
geplaatst en stevig ingegraven. De omwonenden - jong en oud - zijn er blij 
mee. (foto: gemeente Velsen)

Blijf uit de rook!
Op dinsdag 1 oktober zijn de Na-
tionale Brandpreventieweken van 
start gegaan. Ze duren van 1 tot 
en met 31 oktober. Dit jaar is het 
thema ‘Blijf uit de rook!’

Tijdens de actieweken is er extra 
aandacht voor het voorkómen, mel-
den en ontvluchten van woning-
branden bij thuiswonende 65-plus-
sers. In de regio Kennemerland star-
ten de weken met een ontruimings-
oefening in het senioren woon-zorg-
complex De Hofstede, Aletta Jacobs-

straat in Velserbroek. 

Elke dag breekt er in zo’n 20 wonin-
gen in Nederland brand uit. Dit zijn 
ongeveer 7.000 woningbranden per 
jaar. Daarbij vallen gemiddeld 50 do-
den en raken 700 mensen ernstig ge-
wond. Rookmelders waarschuwen 
tijdig bij brand en zijn daarom een 
goed middel om bij brand tijdig te 
kunnen vluchten. Kijk voor meer in-
formatie op www.watdoejijbijbrand.
nl.

Tweemaal werk aan de weg
Een deel van de Heerenduinweg 
staat geregeld blank. De gemeen-
te Velsen gaat het terrein ter plek-
ke ophogen tussen 3 en 9 oktober.

De gemeente gaat maatregelen ne-
men om wateroverlast te voorko-
men aan de Heerenduinweg. Als het 
grondwater stijgt, komen het fiets-
pad en een deel van de weg aan het 
eind van de Heerenduinweg onder 
water te liggen. Dat is gevaarlijk voor 
de weggebruikers. De gemeente gaat 
die delen ophogen, zodat de water-
overlast tot het verleden behoort. 
Het werk vindt plaats tussen don-
derdag 3 tot en met dinsdag 8 okto-
ber 2013. Het verkeer kan gewoon 
doorgang vinden.

Er wordt gewerkt aan de Velser-
broekse Dreef en de Dreefbrug. 
Fietsers en auto’s hebben daar 
hinder van. Het werk duurt uiter-
lijk tot 11 oktober.

De wegwerkzaamheden bij de Vel-
serbroekse Dreef en Dreefbrug du-
ren nog tot uiterlijk 11 oktober. De 
fietsroute over de Dreefbrug wordt 
ook geasfalteerd; daarom moeten 
fietsers tijdelijk de afgesloten rij-
strook op de hoofdrijbaan gebrui-
ken. Daardoor blijft de rijstrook van-
uit Santpoort naar Velserbroek lan-
ger afgesloten voor autoverkeer dan 
oorspronkelijk de bedoeling was. 
Naar verwachting worden de werk-
zaamheden 11 oktober afgerond.

Personenvervoer over water

Provincie doet onderzoek
De Fast Flying Ferry vaart niet 
meer na 1 januari 2014. Wel gaat 
de provincie onderzoeken of er 
een andere vorm van personen-
vervoer over het Noordzeeka-
naal mogelijk is. 

De provincie Noord-Holland heeft 
besloten om de Fast Flying Ferry, 
de draagvleugelboot tussen Velsen 
en Amsterdam, per 1 januari 2014 
te beëindigen. Wel start de provin-
cie een onderzoek naar ‘de haal-
baarheid van een breed gedragen 
duurzame vorm van personenver-
voer over water in het Noordzee-
kanaalgebied’.

Voor de uitgangspunten en rand-
voorwaarden voor dit onderzoek 
organiseerde een werkgroep van 
Provinciale Staten op maandag 30 

september een openbare bijeen-
komst waarbij personen of ver-
tegenwoordigers van organisa-
ties hun kennis en informatie mee 
konden geven.

Wethouder Annette Baerveldt 
van Velsen en wethouder Dennis 
Straat van Zaanstad maakten daar 
gebruik van, naast meerdere an-
deren mensen. Sommigen brach-
ten nog eens hun onbegrip over het 
stopzetten van de Fast Flying Fer-
ry naar voren.

De inspraakreactie van wethou-
der Baerveldt staat op www.Vel-
sen.nl. Alle reacties zijn te ho-
ren op de website van de pro-
vincie Noord-Holland: http://
noord-holland.stateninformatie.
nl/?Commissie=3715
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemees-
ter en wethouders van Velsen of 
Burgemeester van Velsen Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 

werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden, Driehuis, Santpoort-
Noord, Santpoort-Zuid,  Velser-
broek, Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 270a, plaatsen dak-
opbouw (25/09/2013) w13.000314.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Standplaats artikel 5:18 APV
Sterbastion Velserbroek, wijziging 
standplaatsvergunning, verkoopda-
gen vrijdag en zaterdag  (25/09/2013 
) u13.008589.

Verkoop vuurwerk artikel 2:56 
APV
Verkoopdagen zaterdag 29 decem-
ber, maandag 30 december, dinsdag 
31 december 2013.
Rijksweg 287 Santpoort-Noord  
(26/09/2013) u13.008618;
Mandenmakerstraat 15 Velserbroek 
(26/09/2013) u13.008620;
Middenhavenstraat 98 IJmuiden 
(26/09/2013) u13.008622.

Ontwerpbestemmingsplan ‘De Ring’
Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat zij voornemens 
zijn om het wijzigingsplan ‘De 
Ring’, vast te stellen.

Het plan ‘De Ring’ in IJmuiden West 
zal worden uitgevoerd conform eer-
dere besluitvorming van het college 
en gemeenteraad. Het plan behelst 
nieuwbouw van sporthal Zeewijk, 
een basisschool (de Zandloper) en 
een peuterspeelzaal (Humpie Dum-
pie). Om ‘De Ring’ planologisch mo-
gelijk te maken moet een wijzigings-

plan voor de projectlocatie worden 
vastgesteld. In het bestemmings-
plan IJmuiden West is hiervoor een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen. 
Met het wijzigingsplan wijzigt het 
College het bestemmingsplan zodat 
het project kan worden uitgevoerd.

Het ontwerpwijzigingsplan De Ring 
(idn: NL.IMRO.0453.WP0805DE-
RING1-O001), ligt op grond van arti-
kel 3.9a van de Wet ruimtelijke orde-
ning en artikel 3:12 van de Algemene 
wet bestuursrecht, met ingang van 4 

oktober 2013, gedurende zes weken 
voor een ieder ter visie bij de recep-
tie van het stadhuis aan het Dudok-
plein 1 te IJmuiden. 

Tijdens werkdagen kunnen belang-
stellenden het plan inzien van 09.00 
tot 16.00 uur en op donderdagavond 
van 18.00 tot 20.00 uur. Tevens is het 
plan in te zien bij de centrale biblio-
theek te IJmuiden, tijdens de gebrui-
kelijke openingstijden. Inzage is ook 
mogelijk via de website van de ge-
meente: www.velsen.nl. Gedurende 

de termijn dat het plan ter visie ligt,  
kunnen belanghebbenden schrifte-
lijk hun zienswijze kenbaar maken. 
De zienswijzen dienen te worden 
gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, on-
der vermelding van ‘Zienswijze ont-
werpwijzigingsplan ‘De Ring’’.
Het bestemmingsplan is tevens te 
raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl. Voor mondelinge ziens-
wijzen kunt u een afspraak maken 
met de behandelend ambtenaar.

Aanmelding evenementen 2014  
In verband met planning en af-
stemming is het van belang om in 
een vroeg stadium inzicht te heb-
ben in het aantal en soort evene-
menten waarvoor in het jaar 2014 
een vergunning wordt aange-
vraagd.

Organisatoren van evenementen 
dienen met gebruik van het hier-
voor bestemde aanmeldingsfor-
mulier vóór 18 oktober a.s. hun 
evenement(en) aan te melden bij 
de Gemeente Velsen, afdeling Pu-
bliekszaken, werkeenheid Vergun-

ningen. 

Het aanmeldingsformulier kunt u 
downloaden van de website van de 
gemeente www.velsen.nl. Het for-
mulier is te vinden op de startpagina 
onder Velsen actueel. 

U wordt verzocht het formulier di-
gitaal op te sturen naar evenemen-
ten@velsen.nl.
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Evenementen in Velsen
Circus Sijm   Velsen-Noord 5 en 6 oktober
Geschenkenveiling    Driehuis  5 oktober
Oktoberfeest Beeckestijn   Velsen-Zuid 12 oktober

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > Sport, 
Recreatie en Cultuur > Toerisme

Gemeente Velsen genomineerd voor Fietsstad 2014
Velsen is één van de vijf Neder-
landse gemeenten die is geno-
mineerd voor de titel Fietsstad 
2014. Het thema is ‘fietsen zon-
der hindernissen’ en daar scoort 
Velsen goed op. De verkiezing in 
op 8 mei 2014.

De Fietsersbond heeft op donder-
dag 3 oktober de gemeente Velsen 
genomineerd voor de titel Fietsstad 
2014. Naast Velsen zijn ook de ge-
meenten Almere, Eindhoven, En-
schede en Zwolle genomineerd. De-
ze steden nemen het de komende 
maanden tegen elkaar op in de ver-
kiezing, die op 8 mei 2014 wordt be-

sloten met een feestelijke uitrei-
king.

De gemeenten zijn gekozen uit een 
lijst van 19 kandidaat-gemeenten 
en geselecteerd door het onder-
zoeksteam van de Fietsersbond. De 
nadruk ligt op de Fietsstad die het 
meeste doet om hindernissen voor 
fietsers op te lossen. Dat is ook het 
thema voor 2014: ‘Fietsen zonder 
hindernissen’. 

Volgens projectleider van Fietsstad 
2014 Jaap Kamminga scoren de ge-
nomineerde steden om verschillen-
de redenen goed op dit thema. Vel-

sen pakt hindernissen snel aan en 
loopt daarin voorop. De Fietsers-
bond verzamelt de goede voorbeel-
den uit alle deelnemende gemeen-
ten in een goede voorbeeldenbank 

op www.fietsstad2014.nl.

In de komende maanden worden de 
vijf gemeenten door een deskundi-
ge jury beoordeeld.

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Voor inhoudelijke vragen over het bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan ge-
relateerde vragen kunt u een afspraak maken met 
één van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag 
een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 

09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
21 september 2013 tot en met 
27 september 2013 de volgende 
aanvragen hebben ontvangen 
voor een omgevingsvergunning 
op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De 
datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden 
Kruisberglaan 279, doorbre-
ken draagmuur (23/09/2013) 
w13.000371;
Egmondstraat 18 en 20, wijzigen 
voor- en zijgevel (26/09/2013) 
w13.000379;
Konijnenberglaan 1, plaatsen er-

fafscheiding en kappen 3 bo-
men(24/09/2013) w13.000373;
Vierkante Bos 1, kappen 2 bomen 
(25/09/2013) w13.000377;
Eenhoornstraat 2, brandveilig ge-
bruik school/sporthal De Ring 
(24/09/2013) w13.000375.

Velsen-Zuid 
Amsterdamseweg 14, herhuisves-
ting wijkpost Amsterdamseweg 
(24/09/2013) w13.000372.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 38, kappen boom 
(26/09/2013) w13.000380.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Driehuis
Driehuizerkerkweg 126, door-
breken draagmuur (26/09/2013) 
w13.000381.

Velserbroek
J. Paxtonstraat 111, plaatsen dak-
kapel (27/09/2013) w13.000383.

Velsen-Noord
Breeaseperhof 39, wijzigen voor-
gevelkozijnen (23/09/2013) 
w13.000369.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning betrekking hebben op een 
bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commis-

sie Stedelijk Schoon Velsen. Voor 
meer informatie over welstand: 
140255.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9. van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht de ter-
mijn waarbinnen zij op de volgen-
de aanvra(a)g(en) dienen te beslis-
sen verlengd met zes weken:

IJmuiden
Cornwallstraat 4, oprichten be-
drijfsgebouw (07/07/2013) 
w13.000242.
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